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Verantwoording
De publicatie van de volledige overgeleverde correspondentie van de kunstenaar
Willem Witsen (1860-1923) is een initiatief van de Stichting Willem Witsen. Voor de
coördinatie en inhoudelijke begeleiding van het project werd een redactie
samengesteld, bestaande uit Irene de Groot, Leo Jansen (hoofdredacteur), Odilia
Vermeulen (eindredacteur) en Ester Wouthuysen. Voor de bewerking van de
leestekst (zie hierna) werd de redactie bijgestaan door Marian Roos.
De briefteksten die hier worden gepubliceerd zijn een bewerking, gebaseerd op
een getrouwe transcriptie van de bron volgens een vaste richtlijn. De status van de
tekstbron verschilde: voor een deel ging het om originele manuscripten maar ook
digitale beelden en fotokopieën werden gebruikt. Waar mogelijk werden de laatste
twee aan het origineel gecontroleerd. De transcripties werden gemaakt door: Henk
Aalberts, Erik Ariëns Kappers, Clara Brinkgreve, Diduïne van Delft, Marieke van
Driel, Mayken Jonkman, Mirjam Koelewijn, Mieke Louwen, M.D.E. Luchtmeijer,
Marianne Meijer, Han Meyer, Els Nijssen, Marian Roos, Maureen Trappeniers,
Cornelie van Uuden-de Gooijer, Odilia Vermeulen, Margreet Westerbeek, Ester
Wouthuysen en Ludi Zoomer.
De brieven werden niet geschreven met het oog op publicatie en ze vertonen
zowel uiterlijk als op het gebied van spelling, grammatica en interpunctie allerlei
onregelmatigheden. Sommige briefschrijvers zouden die wellicht gecorrigeerd
hebben als ze die opgemerkt hadden maar andere hebben zich er ongetwijfeld niet
om bekommerd. Voor zover de redactie oordeelde dat de bedoelde
onregelmatigheden storend konden zijn bij het lezen of voor het tekstbegrip, werden
ze geëmendeerd. Daarnaast zijn veel handschriftelijke eigenaardigheden en
notatiewijzen in gedrukte (al dan niet digitale) letters en regels niet weer te geven
of bij imitatie in druk verwarrend (zoals de gewoonte van Jacobus van Looy e.a. om
in een doorlopende zin op meerdere plaatsen een puntje tussen de woorden te
zetten). Van zulke handschriftelijke en grafische details moest noodgedwongen
worden geabstraheerd en uniformering was onvermijdelijk. Bij al deze aanpassingen
heeft de redactie uiterste terughoudendheid betracht, om de authenticiteit van de
historische tekst zoveel mogelijk intact te laten.

[1877]
Willem Witsen aan Jacoba Helena Elizabeth Witsen en Jacoba
Muller
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 februari 1877
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Amsterdam 12 Febr. 77.
Lieve Cobaas! ik zal je eens eerst een kleine reis beschrijving geven, of je die hebben
wilt of niet.
Wij zaten tot Monte Carlo met ons 7. Toen zaten wij tot Nissa alleen met een
jonge speelster - van daar zaten wij dood alleen tot Toulon en van daar tot Marseille
zaten we met een heer en een officier.
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Langzaamerhand zagen wij, misschien pa niet maar ik wel, zagen wij zeg 'k, de
zon dalen, de lucht rood worden, de schemering komen, donkerder en donkerder
worden tot dat 't stik donker was. Toen sloot ik me oogen nadat ik een appeltje
geknapt had.
't Gonzen van den trein, 't fluiten en sissen van den locomotief, als we een tunnel
in gingen, 't stilhouden aan de stations, 't roepen van de conducteurs, in een woord
al 't gejoel en al de stilte van een reis met den trein, behoef ik je niet zeggen
(ofschoon ik 't net zoo geschreven heb), daar je
[1:2]
dit net zoo goed, zoo niet beter weet dan ik. Wij kwamen aan in Marseille waar alles
zoo was gebleven, als toen wij 't verlaten hadden, we kwamen in 't hotel, kregen
een leelijke kamer op de eerste verdieping, en gingen daar slapen. Den volgenden
dag bleven we in Marseille, (Pa schreef je wat we gedaan hebben,) en toen gingen
we tegen 4 uur op den trein, we zaten met ons vijven dus vrij ruim. Toen heb ik
geslapen net zoo goed als in bed ofschoon ik 's morgens nog al pijn op een zekere
plaats had. Ik kon me oogen bijna niet gelooven, 't regende dat 't goot, en de lucht
ste

was zoo grauw en grijs als ik 'm nooit te voren gezien had. (Een 1 klasse als ie
niet geheel vol is, is makkelijker dan een coupé lit.) In Lyon 's avonds 10½ uur ben
ik er nog even uit geweest, anders nergens.
[1:3]
In Parijs viel niet veel bijzonders voor. Pa had besloten dat we den volgenden dag
met den middag trein naar Brussel zouden gaan en van daar 's morgens naar
Amsterdam, zoodat wij voor 't eten thuis zouden geweest zijn........
Echter, de mensch wikt en God beschikt, dat weten jelui wel, kinderen, den volgenden
morgen aan 't ontbijt, (ik hapte juist in een half maantje) (je bent toch niet in spanning
hoop ik) kreeg pa een briefkaart van Anna, een hollandsche met 't hollandsche
wapen en 2½ cent er op, kregen we een briefkaart van Anna, die (namelijk de
briefkaart) Pa meldde, of Pa vrijdags met den eersten trein naar huis wou komen
om 's avonds thuis te zijn want, (maar 't was 9 uur
[1:4]
toen wij die briefkaart kregen dus 't was te laat en we konden niet uit Parijs vóór 's
middags naar Brussel). Groot papa was erg ziek, men vreesde voor zijn leven, hij
wilde Pa nog graag zien want hij had hem nog iets te zeggen. (Maak je niet ongerust
Cobaas! hij leeft nu nog) maar Anna deed heel goed, om te schrijven want als hij
dood was gegaan zou Pa erg kwaad geweest zijn dat ze niet geschreven had.
Je kunt begrijpen dat 't een nare indruk maakte op ons. We gingen een paar
laarzen koopen voor mij maar Pa dacht er zoo weinig bij dat hij vergat de prijs voor
af te vragen en toen hij ze gekocht had er 23 fr. voor moest betalen. De terugreis
was niet erg amusant, we kwamen om 11 uur s'avonds in Brussel, sliepen in 't Grand
hotel vlak over 't station, en gingen 's morgens om 6 uur op weg naar Amsterdam
waar we 's middags om 1 uur aan kwamen.
[2:5]
Anna vertelde ons dadelijk dat grootpapa nog niet dood was, (ze zal je er wel over
schrijven, ik houd er niet van de dingen zoo uitvoerig te beschrijven). 'S avonds na
onze aankomst gingen wij, Pa, Anna en ik naar de Soirée van Cramer, waar 't quartet
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van Jean Becker speelde. 't Was heel mooi, we waren met mijnheer Coenen, en
r.

toen vroegen wij dezen, of ie lust had naar 't Bal masqué te gaan, M Coenen wou
wel en toen zijn we daar naar toe gegaan, 't was heel aardig en prettig. Om 3 uur
gingen wij naar huis, en toen ik in bed lag, sliep ik 1 minuut er na en ben niet wakker
geworden vóór 10 uur den zelfden dag, 's morgens. Pa en ik waren op geweest van
5 tot 3, dus waren we nog al moe. Maar toch niet al té. O jé wat heb ik nog veel te
schrijven!!!!!!
[2:6]
Na 't ontbijt ben ik de boel eens op gaan nemen, me schilder kist uit gepakt, me
kamertje opgeredderd etc., toen ben ik 's middags naar de skating rink geweest,
Henri rijd heel mooi en er zijn een massa menschen die 't voor gezondheid moeten
r.

doen; van morgen ging ik door hondenweer naar M Philippeau op me gewonen
tijd, ik heb heel gezellig met hem gepraat en geteekend. Hij kende Menton heel
r.

goed. Pa is van middag naar M Cramerus geweest, Mijnheer was echter niet thuis
maar Pa heeft jufvr. Grie[t/s[?]singaar gesproken.
r.

Pa sprak M Cram. echter nog op de Soiree van Cramer. Gisteren avond was
jufvrouw Cram. bepaald bij haar tante naast ons, daar is vreeselijk veel pret gemaakt.
Ik hoorde
[2:7]
dames lachen, Quarls (hoe wordt dat gespeld) lachen, Daan lachen, iedereen lachen.
Van avond ben ik op de Academie geweest, en heb ook heel prettig geteekend, de
andere lui zijn me weer een eind vóór, een heele [pan[?] is me toch nog àchter, ik
r.

zal de eerste wel weer gauw inhalen. M Willink van Collen was er niet wat me erg
speet, 't is niet te hopen dat hij ziek is, ik had zoo graag met 'm gepraat over Menton.
(Als ik lang schrijf, ik doe 't nooit anders, begin ik altijd leelijk te knoeien; let daar
niet op s.v.p.) Ik ben net van de Academie terug, we hebben van daag weer anatomie
gehad, van de beenen nu ken ik honderd spieren in elk been, eigenlijk 98 of 99. Als
[H[?]eev. wil weten welke ze zijn die ze met klimmen noodig heeft zal ik ze haar
zeggen.
Op Bal masqué sprak ik Daan, hij schijnt heel dikwijls brieven te krijgen van
[2:8]
zijn nichtje, 't is toch een goeie jongen als hij niet 'n beetje verwaand en meisjesachtig
was zou hij heel aardig wezen, hij praat altijd heel prettig en door en door fatsoenlijk,
wat men bij de tegenwoordige jongelui zelden vind. Op de reis van Brussel naar
hier zijn we 4 maal over moeten stappen en zaten aldoor alleen met een franschman.
r.

Op 't oogen blik dat ik dit neer schrijf hoor ik M Polkijn met Pa spreken, hij is
lijmeriger dan ooit! Van middag kregen we éen telegram, (terwijl ik 't andere velletje
r.

vol krabbelde), dat M P. 's avonds om 9. 17 zou komen als 't goed was. Ik heb nog
nooit zoo'n langen brief geschreven, op Cobaas brief antwoord ik niet dan over
eenige tijd, voor eerst heb ik genoeg van schrijven maar niet van ontvangen, zeg
dat ook als je wilt aan Mvr. Cramerus.
[3:9]
Morgen of over morgen gaan we hoop ik (Anna en ik) naar Mevr. haar dochter, Anna
zei ze kende jufvr. Cr. zeer goed. Op 't oogen blik zit ik omringd van koppen
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Minervaas en Junoos etc, je kent ze, als ik me oogen sluit loop ik in Menton, maar
ik denk er niet graag over, dan krijg ik een bedrukt gevoel, 't was daar zoo mooi en
prettig in de rotsen, of als ik 's avonds alleen met me jas over me schouders over
de kaai wandelde in de manenschijn, de ruischende zee naast me, Menton verlicht
rechts, en zoo stil en prettig, millioenen en billoenen sterren aan de lucht. Ik heb al
drie maal gezucht sinds ik zit te schrijven. Schrijf maar veel. Hoe is 't met 't Carnaval
gegaan? Hoe maakt Mvr. Cr. 't en jelui en hoe is 't weer, schrijf me dat maar gauw.
Ik zal wel veel fouten hier in hebben, maar ik heb geen lust dezen brief geheel
over te lezen 't zijn alle maal fouten van 't gauwe schrijven.
[3:10]
Als een jongen jongen zooals ik in Amsterdam is, voelt hij 't onderscheid van
atmosfeer, wanneer hij eenige tijd te voren in een anderen geleefd heeft. Ik meen
niet de warmte en lucht, maar de menschen, eerst onder jelui, en 's avonds bij Mevr.
Cr. en [Heev[?]. en met Pa praten en zoo, en nu onder die lummels van eenden die
ik nog minder acht dan beesten want die weten niet beter, terwijl zij maar flauw en
altijd even ongemanierd van taal en manieren zijn. Nu zal je zeggen 't ligt veel aan
de jongelui waar je mee omgaat, ik heb geen vrienden in 't geheel niet, zeker wel
1000 kennissen, elken dag kom ik er een paar honderd tegen, elk oogen blik 1 of
2, als ik me neus maar buiten steek. Geen een heeft gezond verstand geloof ik,
men kan over geen een onderwerp met hen praten,
[3:11]
geen boek hebben ze ooit gelezen, zelfs die, die knap heeten zijn toch flauw, nullae
regulae sine exeptione, geen regel zonder uitzondering. Er zijn wel die goed en
r.

aardig zijn maar dat is één op de honderd. Ik zit 't liefst bij M Phlippeau alleen 4
uur lang te teekenen, dan denk ik pleizierig. Of 's avonds op de Academie daar zijn
nog wel aardige lui, tenminste die praten over teekenen en schilderen, dat is hun
vak, daar weten zij van mee te praten, dat gaat dus. Je begrijpt er niets van wat ik
geschreven heb, je begrijpt niet wat ik meen, ik kan ook zoo moeielijk schrijven als
ik niet praten kan, ik wil wedden dat er dingen zijn die je niet met me eens bent van
wat ik schreef maar ik kan er niets aan doen. Ik kan me niet anders uitdrukken, is
dat bekrompenheid? 2 standtjes had ik al met kennissen. Een vroeg
[3:12]
me of ik een sigaar wou opsteken? Dank je, 1: waarom niet? (ik) omdat ik niet wil,
1: waar om wil je niet? (ik) dat gaat je niet aan, ik vind 't beter 't niet meer te doen,
1: dat is flauw, (ik) vindt je? 1: Ja (ik) dat spijt me, 1: Och 't is kletsen, ik vind 't flauw
(ik) schouder ophalen, uit. Een oogen blik later anderen: rook je niet? wil je een
o

sigaar? (ik) [xxx]er, (hij) waarom niet? (ik) vraag 't hem, op n 1 wijzend, 1: hij is
o

zeker misselijk geworden zegt n 1, dat is een jongen, ha ha die niet rookt, je begrijpt
dat ik niet met die lui wil omgaan maar ze dringen zich op. De jongen was me niet
waard dat ik em bij zijn kraag pakte. De meeste anderen gaven me echter gelijk,
nu ik in 14 dagen niet gerookt heb bevalt 't me veel beter. Nu zal ik zien dat ik nog
een paar lijstjes koop. Van morgen overreed de tram, waar op ik ook was, een hond,
't dier gaf geen schreeuw maar keek verschrikkelijk benauwd maar toch goedig op
naar ons, een bloed stroom golfde hem zijn buik uit. Hij liep op de rails, kreeg een
klap van 't paard en viel onder 't wiel, de wagen ging te snel dat de koetsier remmen
kon, 't was des mans schuld niet.
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Nu Cobaas kan ik niet veel meer schrijven. Anna is van avond met Henri naar de
gala voorstelling van 't Amsterd. Stud. Corps. Doe vooral de compl. aan Mevr.
Cramerus en aan Heev.[?] Schrijf me gauw terug. We zullen wel gauw naar Jufvr.
Cramerus gaan, hoop ik. Pa vraagt me of me brief nog niet af is en Mijnheer Polkijn
zegt heel geestig, is 't een geïllustreerde brief Willem, vooral de naam vol uit.
Pa is heel wel en zal je morgen wel schrijven, zooals je weet is Karel in Batavia
aan gekomen.
Nu B.aas hoop ik, dat je goed zult slapen, dat is de nacht wensch
van je liefh. broer,
W.

[1878]
Willem Witsen aan J.F. van Hanswijk Pennink
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 juni 1878
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 18 Juni 78.
Waarde Pennink! Gisteren middag kreeg ik je brief met dien van je papa; veel tijd
heb ik niet om terug te schrijven; 't is nu ‘werken’ en anders niet. We hebben nog
al veel gesproken, vond je 't vervelend? Ik kan er niets aan doen, zoo ben ik nu een
maal, wil je je overtuigen van 't leven hier, kom dan maar bij me logeeren, papa
vroeg 't me gisteren nog. Zou je willen? Dan kunnen we 't leven van de jongelui
eens van verre zien, zoo dicht echter dat je er genoeg van krijgen zult.
Ik schrijf erg gehaast, neem me slechte schrift dus niet kwalijk. Ik heb nog 16
zijdjes geschreven buiten dezen van avond.
[1:2]
't Zou zoo kwaad niet voor je zijn, 't eens te komen beproeven, met mij.
Je papa vind 't bepaald goed,
doe hem s.v.p. mijn hartelijkste complimenten en geloof me steeds
je je toegenegen
WAWitsen.
P.S. Een volgend keer zal ik 't wat langer maken, antwoord me eerst.

[1879]
Jacoba Helena Elizabeth Witsen (of Anna Witsen?) aan Willem
Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [vóór 13 april 1879, wsch. maart]
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Verblijfplaats: KB 75 C 51
[begin ontbreekt, OV schat een vierzijdig vel]
[2:5]
niet [xxxxx] [xxxx] kan. Het weer was daarbij onbeschrijflijk mooi, geen windje en in
de verte over 't veen en de hei een zachte bruin-roodachtig waas en de lucht zacht
blauw met mooie schaapjes hier en daar maar alles zacht, zacht. We gingen er
zitten, betreurende dat jij dat nu ook niet zag en wij daar zoo alleen van moesten
genieten, en bleven van half 2 tot 5 weg zoodat 't eten op ons wachtte en mr. 't niet
begreep. Hoe ellendig jammer toch dat 't zoo ver is van huis! Want dan kon je zoo
veel eer nog eens overkomen voor een paar dagen als je belet vroeg maar nu is 't
zoo duur. Ik woû dat je nog maar eens naar Eindegooi ging want de buitenlucht is
zoo gezond en ik vind zoo naar dat je maar steeds hoofdpijn hebt, ga dan niet staan!
Je kunt 't zittende immers ook wel doen? Denk er toch aan dat je alles, zelfs je werk,
met verstand doet, beste Wim want overdrijven is slecht en dan zijn de gevolgen
nog erger dan dat je 't wat kalmer opneemt; al moet je ze nu ook aanwenden, moet
je even goed je krachten ook sparen voor later en als je nu niet heel gezond en
vooral opgewekt blijft voelen, moet je dat toch weêr later bezuren, is dat niet zoo?
Een gezond lichaam en geest heeft men voor alles noodig, 't allermeest. Wat is
verstand toch iets moois, dat alles slecht is waar 't niet bij geraadpleegd wordt! en
zooveel als je je karakter en geest zult verzorgen zooveel
[2:6?]
je kunt om 't zoo maar te noemen, moet je dit evenzeer je lichaam doen als 't dient
om, door middel ervan iets goeds voort te brengen. Als je dus werkt en voelt dat 't
je bepaald hindert, ménageer 't dan een beetje; als 't went (met een t, dit schreef je
met een d, nat. een vergissing) dan behoeft 't niet maar je moet je niet uit een soort
van niet willen bekennen, groot willen houden en 't zoo maar laten; denk daaraan,
zult je? Dit is heusch geen preek maar mijn overtuiging. Ga dan ook zooveel mogelijk
loopen en ga vroeg naar bed want dat is een van de voornaamste dingen voor
opdoen van gezondheid en nat. vooral als men 's nachts zijn rust dubbel noodig
heeft omdat men overdag zijn dag goed besteedt. Gelukkig dat je nu met paaschen
s.

aangenomen wordt en dan dat uur meêr vrij krijgt, zeg 't nu aan d P. Op H. behoeft
hij niet te wachten, dat zal hij nu zelf wel inzien dat is bovendien geen reden voor
jou, je werk vereischt veel tijd zoodat elk uur dat je vrij hebt, genomen is behalve
de

dat je nu al in je 19 jaar bent, zeg hem dat alles nu flink en vrij; dat vind ik zoo
heerlijk als je dat doet! Eet nu vooral goed, ook groenten, dat is zoo gezond voor 't
bloed. Het is maar dwaas van je dat je nu geen vleesch zegt te eten, waarom doe
je dat toch altijd? Dat is zoo kinderachtig en je weet toch zelf wel dat 't niet goed is
evenmin als 't overdrijven ervan zooals M. doet die er zich meê aan een beest gelijk
stelt. Je hebt niets van me brief beantwoord, ook niet van Pennink, schrijf 't nu maar
aan C., dat is 'tzelfde. We hebben nog geen antwoord van de Cr., wat schreef Evi
jou? Hartelijk of niet? Waarom zeg je daarvan toch alt. zoo weinig? 't Is of je niet
weet dat jouw belang ook 't onze is! Je bent toch een rare snaak hoor!
Adieu, hart. comp. van C. en een zoen van
je hart. liefh. zuster.

[2:5?]*
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Het nieuwe wagentje heeft P. Zondag gehaald van Gron. Wij waren er Zat. maar
toen was 't er nog niet. De paarden doen niets en V. heeft een stijve poot en niemand
weet waarvan en waardoor; zeker verrekt door uitglijden.

[1881]
NN aan Willem Witsen
Plaats: [Diepenheim]
Datum: [begin 1881?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste W.,
met dankzegging voor uwe zoo hartelijke ontboezemingen met het N.J. bied ik U
nevens gaand gelukwenschen aan waarmee ik mij ten volle kan vereenigen en mij
getroffen gevoel, door de roerende woorden, ik hoop niet dat ze ook U te veel zullen
schokken. Wat mij bovendien 't meeste trof was bijgaande prachtig plaatwerk, wat
een diepte, coloriet vol gevoel en warmte en dan die Schoone, welk eene prachtige
buste een taille, handjes, neusje alles even fijn en dan die gloeyende oogjes,
vuurpijlen en ook die mollige afgerond kuitjes. 't Is een juweeltje welk een koninklijke
demarche. Ostade is er een prul bij. Behalve de galg voor de Moordenaars. Hoe
jammer dat die te Zutphen ook. is afgeschaft? - S.V.P. Aan het toneel, aan dien
moordenaar, en bal costuum, en de helden, kent men het genie.
Zou Dan: de Lange, de groote muziek-criticus, ook niet knielen of met gebogen
knikkert naar de maker van dat plaatwerk gaan?
Uit deze plaat kunt gij afleiden, of wij te Diepenheim met minstens een halve Eeuw,
Amsterd. en den Haag vooruit zijn.
[1:2]
Hoe te moede ik mij gevoelde, ik die de schoonheid en al wat schoon is, zoo
hartstochtelijk lief heb, bij het zien van dit gewrocht (alias monster) kunt bij alleen
begrijpen bij het lezen van dit mooye vers van onzen grooten Bilderdijk.
Jammer dat hij zoo'n brompot was, een humeurige hypochondrist. Als ik toe[n[?]
maar zijn doktor geweest was. ik zou hem water water en nog eens water hebben
gegeven, tot dat hij ausgepurgiert ha[t/d[?].

[1882]
Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Parijs
Datum: 28 mei 1882
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1125

[1:1]
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Paris 28 Mai 82
Toen wij van morgen in den tuin van het Museum Cluny zaten, lazen we je brief;
we hebben dikwijls zamen over Parijs gesproken, en had ik een flauwe herinnering
aan 't geen ik er vroeger van zag; dat alles herinner ik me nu veel beter, omdat
duizend dingen er aan doen denken. Ik voor mij zal geen poging doen je eenig
denkbeeld trachten te geven van alles hier, en allerminst van den Salon of Louvre.
Eerlijk gezegd is in veel opzichten de Salon me erg tegengevallen, niettegenstaande
er eenige schilderijen zijn, zoo heerlijk, dat 't alle verwachting of verbeelding te boven
gaat, en allereerst
[1:2]
onder de laatsten: Bastien Lepage. We zijn er nog pas ééns geweest en ik geloof
(door de verschrikkelijke hoeveelheid) dat ik (ik blijf heel personneel) sommige
schilderijen op een atelier of op een kleinere tentoonstelling geëxpozeerd, veel
mooier en dikwijls heel mooi zou vinden. Maar wat toch allereerst opvalt is dat er
hier is wat bij ons totaal gemist wordt, nl. geest. Enfin, dat is bekend genoeg, 't is
of de meeste Hollanders meer onbewust uit zich zelven werken, en geven wat ze
kunnen naar 't talent dat ze hebben, maar zonder verder, dieper te willen (of kunnen)
doordringen, daarentegen ziet 't er uit of de Franschen veel meer gestudeerd hebben,
meer gelezen hebben en meer ontwikkeld zijn.
[1:3]
Maar ik kan je op kunst gebied eigenlijk niets schrijven, allereerst zou ik 't dan over
den Louvre willen doen en daar zie ik van af; maar de stad, kerel, als stad, 't
boemelen, straat slijpen en kijken, kijken niets anders dan kijken; ik verzeker je dat
dat iets heerlijks is, opmerken en er over redeneeren; dat vrolijke, opgewekte,
gezonde van die Franschen, Coba beweert dat ze veel water moeten drinken anders
konden ze niet zoo vrolijk zijn. - 't Futiele, gemeene is 't eenig beroerde hier, en je
wordt er nog al eens aan herinnerd. - In de Madeleine hoorden we heerlijk zingen,
't geen alleen in de mois de mai gebeurd. Maar hoe graag ook, ik kan je niets geen
indruk geven
[1:4]
hoe 't hier eigenlijk is; en daarom moest je maar eens komen kijken, al was 't met
een retour van 6 dagen, alleen voor den Salon, Louvre en Boulevards; je zult dan
wel een oppervlakkig idée er van hebben maar toch weet je dan hoe 't er uit ziet,
en kunnen we er eens over praten, later. Zie nu eens: ('t is bien serieux, let dus
goed op.) Wij doen 't hier zoo goedkoop mogelijk en hebben uitgerekend dat we
wel f 60.- kunnen uitsparen, misschien. Als jij nu Woensdag morgen om 7 uur op
e

den trein gaat zitten, met een kaartje 2 kl. retour voor 6 dagen, 't geen je krijgen
kunt, kan je tot Maandag morgen hier zijn en Maandag avond weer thuis zijn. Die
retour voor 6 dagen kost ± f 32.-. Hier kan je wel in pension zijn voor zoowat 6 fr.
per dag, dan heb je verder nog ± 6 fr. te verteeren bovendien.
[2:5]
De eenige moeielijkheid is dus eigenlijk, 't geld te leenen, kunt je dat niet van je huis
r.

baas ter leen krijgen? Of van Valk, Piet, M Allebé desnoods? Zoodra wij in stad
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terug zijn, geven wij 't terug dus heb jij geen moeite er van, als om 't ter leen te
vragen (voor ons). Denk er eens over, Woensdag avond zal ik hier aan den trein
zijn om te zien of je er bent. Maar allereerst beloven dat je 't aan niemand zeggen
zult, stipte geheimhouding aan ieder een, zonder uitzondering, dat zal geheimzinnig
zijn, Looy met den noorderzon, weg!! We spreken er dan wel eens over, welke
opheldering je later geven kunt. Parijs zien, in die dag of wat is natuurlijk onmogelijk,
maar 't zou
[2:6]
toch heel aardig zijn, We zullen hier later wel zamen studeeren misschien en dan
zouden we er nog pret over hebben. En al was 't alleen voor de Louvre en Salon.
Salut, roi des juifs is een van de mooiste. Je verdwijnt dus in eens voor 6 dagen,
zonder dat iemant iets van je weet. Vertel voor al aan niemant iets. - Bij al 't mooie
en prettige wat we hier zagen, dachten we aldoor aan je, hoe je 't toch vinden zou.
- Denk er dus aan en decideer gauw. - Woensdag avond ben ik hier aan 't Station.
Tot dàn,
toujours à toi
WAW.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 augustus 1882
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 1; [1:1] op microfiche
nr. 105/52 en [1:2] op nr. 105/53

[1:1]
Amsterdam 24 Aug. 82.
ô Vriend,
Zie je kans in 't staats blad onze goedgekeurde statuten te vinden? 't Afschrift
van Zijner Majesteit's besluit en den daarbij behoorenden Ministeriëlen brief kan ik
je wel zenden als je dat wilt, noodig is 't niet, natuurlijk.
't Zegel ontving ik nog niet; wel een bericht van Derkinderen die aan Valk, meen
ik, schreef dat 't heel mooi belooft te worden. - Als je iets belangrijks hebt voor Lucas,
wil me dat dan schrijven. - Belangrijk = rijk aan belang(?)! - Dank voor je
welwillendheid.
'tgeen Ik gewild had - moet zijn: gewenscht - dat je voor me teekenen zou in
Brugge kon ik niet goed beschrijven.
Vergeef me mijn slordig adres: Dordt, meende ik, kon wel eens onleesbaar
verklaard worden, door Dordtsche post-beambten.
Adieu
t.t.
WAWitsen.

[1:2]
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Met je alliteratiën visch je achter 't net, of heb je zelf in 't Zondags blad geschreven?
Mij dunkt, Jan & Johanna weten er meer van dan jij, maar dwalen is.. - noodzakelijk,
zegt onze vriend, niet waar? Ben jij 't? dan mijne gelukwenschingen met je succès.

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: Brussel
Datum: 10 november 1882
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Brussel 10 November 82.
Waarde Witsen!
Mijn eenige hoop is, dat jullie me in elk geval nog wel niet doodverklaard zult
hebben - 't is dus nog goed te maken, wat ik door zoo lang niet van mij te laten
hooren, verbruid heb. - Mijn eerste brief liet lang op zich wachten niet waar? maar
- Gij zijt ook in Antwerpen geweest en Gij zult ook wel bij ondervinding weten wat
er in de eerste weken van uw verblijf in 't buitenland te schrijven en te ‘bescharrelen’
(ik weet niet of de Vries en te Winkel 't woord op genomen hebben) valt. Nu begin
ik hier een beetje t'huis te geraken en ik acht ook eigenlijk eerst nu de tijd gekomen
om je een en ander te schrijven - had ik 't vroeger gedaan, ik zou je ongetwijfeld
vergast hebben op een voorbarig oordeel.
sten

den

Zooals Gij weet waren wij den 27
September reeds in Brussel - den 2
October zou de cursus beginnen. Toen wij bij Portaels kwamen hoorden wij echter
den

dat de lessen 's avonds den 2

wel begonnen, maar de schilderklassen eerst de

den

15

. Bovendien moesten wij een concours mee maken

[1:2]
om in de avondklassen (naaktteekenen) te kunnen komen. Er zouden slechts 25
den

toegelaten worden en toen wij op den avond van den 2 in de Akademie kwamen
bleek het dat er ongeveer 60 kandidaten waren! Was het gezicht in 't begin niet erg
bemoedigend (al die grooten kerels, met baarden en - vele met hooge hoeden!)
mijn vrees was na de eerste rust al geweken. Wat waren daar een prullen bij! Nu
wij met 25 overgebleven zijn is het een goede klas geworden. - Er is ruim plaats,
goed licht en men kan 't niet beter wenschen. Daar zijn ook heele knappe kerels
onder, o.a. een die reeds een jaar onder Gérôme heeft gewerkt en duivels mooi
teekent en schildert. Hij werkt niet met ‘fiksche lijnen’, waar men in Amsterdam wel
eens naar streeft - de contours op 't licht zijn bijna niet zichtbaar bij hem - 't is de
schaduwen met hun vormen aan geven wat hij doet, maar de boel zit zoo goed in
elkaar. De actie van zoo'n standje weet hij zoo juist te snappen - hij
[1:3]
geeft haar zoo weer zonder het academische er in te leggen dat ook hier de
avondstanden wel eens ontsiert. Trouwens, actie, beweging is iets dat ze hier beter
schijnen te begrijpen dan contour en modelé. Maar - ik merk dat ik eigenlijk zot doe
met je zoo in een paar trekken het karakter van een klas te willen schetsen. De een
doet het zoo, de ander zoo. De meening die ik thans over het werk heb dat hier
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gemaakt wordt is zóó, dat het mij niet meevalt, maar ook niet tegenvalt - over 't
algemeen gesproken.
In 't begin maakt 't een erge beroerde indruk op mij, dat ze hier maar een week
op een studie schilderen. Nu ik echter aan de gang ben nu merk ik dat ik wel eens
behoefte had aan zoo iets, dat het voor mij wel noodig was de boel eens wat in
korter tijd in elkaar te leeren zetten. Ik kan mij best begrijpen dat Gij er allen
bedenkelijk van op zult zien, maar ik verzeker U, ik heb deze week eens een tors
geschilderd en ik heb er ongemakkelijk aan gestudeerd en goed gevoeld dat er op
dien weg nog veel voor
[1:4]
mij te leeren valt. 't Kan zijn dat ik mij vergis - in elk geval, met kerstmis of met
Paaschen zult Gij mijn studies zien.
't Speet mij erg dat ik op Lucas dag niet over kon komen, maar Gij zult zelf
begrijpen dat 't niet ging - de lessen waren eerst twee dagen aan den gang. Mijn
brief is te laat gekomen? Ik vreesde 't. Ik had er mee gewacht tot Toorop klaar was,
die beweerde dat hij nog royaal op tijd zou komen wanneer hij den vorigen middag
om vier uur op de post ging. Van wie was dat kostelijk idée van dat lange brood met
ham? 't Water kwam mij om de tanden. 't Was een kostelijke gedachte. Gaat 't met
Lucas goed? Zeer houd ik mij aanbevolen voor mededeeling omtrent een en ander.
Ik heb dezen brief niet belangrijker kunnen maken, want boven mij is een liefelijk
echtpaar ruzie aan 't maken en speelt van ‘verdoeme’ - ergens achter mij is een
onmogelijk harmonie gezelschap de ‘Etoile du Nord’ aan 't mishandelen. Dat brengt
mij op Muziek! Hoe dikwijls denk ik nog aan den heerlijken dag die ik op Ewijks hoef
doorbracht! Doe mijn beleefde groeten aan Uwe geachte familie. 't Zal mij wezenlijk
een groot genoegen zijn de visite van toen nog eens te kunnen herhalen. Ik schreef
tengevolge der omstandigheden wel niet erg zaakrijk, toch hoop ik dat Gij er Looy,
Valk, en St. Lucas nog wel iets van mee zult kunnen deelen.
[2:5]
Wij staan aan den vooravond van een nieuw concours. Maandag moeten wij een
teekening maken - overdag. (Wij zijn ongeveer 30 in de schilderklasse.) De 10 beste
mogen de volgende week een groote naaktstand schilderen en krijgen daarvoor
(naar ik meen) 't doek van Portaels. Dat is natuurlijk nog niet zooveel voor die paar
gulden dan wel voor de lui dat men een studie schildert op doek dat Portaels je
geschonken heeft. 't Is eigenlijk niets meer dan een mop. Wanneer de uitslag bekend
is schrijf ik aan een van de anderen. Doe hen voorloopig allen mijne hartelijke
groeten. Ik ben erg verlangend eens iets van jullie te hooren.
Ik heb hier in den Opera Faust, Zampa, Herodiade en Carmen gehoord doch
daarover later.
t.t.
Uw vriend
Toon Derkinderen.
Chaussée de Ninove 39.
Ik heb gisteren aan Allebé geschreven. Dat was een moeilijke taak!

[1883]
Willem Witsen aan Jacobus van Looy
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Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 6 september 1883
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv. Nr. 1226

[1:1]
Ewijks hoeve 6 Sept. '83.
Men moet woekeren met 't geen men heeft, Looyke, is 't niet? Nu, al mijn tijd die ik
niet verschilder, gebruik ik om te leren, te etsen, te praten enz. Er is zoo schrik
barend veel te leren en te doen, dat ik werkelijk begin te voelen, hoe schandelijk
veel kostbaren tijd ik verloren heb laten gaan. Je ziet dus, ik begin in jouw schuitje
te varen, en doe afstand van 't luieren. Nu moet ik je vooraf zeggen, dat ik dezen
brief niet begonnen ben met 't doel je al mijn bezigheden te beschrijven. Ik wil alleen
hier op neêrkomen: ik schreef je niet eerder omdat ik veel te doen heb, en de
oogenblikken dat ik 't misschien had kunnen doen, niet altijd gestemd was. - Maar
ik wil je eens een en ander vertellen wat hier zooal gebeurd is.
[1:2]
't Zal waarschijnlijk wel een zamenraapsel van gewone dingen zijn met een vonkje
humor, al is 't klein, en een droevig waasje hier en daar, maar dat is nu eenmaal
zoo. Over 't algemeen is op 't oogenblik de stemming hier nog al naar door de
tegenwoordigheid van mijn broer & schoonzuster, en van dien anderen lieven
s

broeder. Gelukkig dat C' nu en dan nog prettig praten kunnen met Ovink, dien
leidschen litterarischen candidaat, die hier logeert en een erge goede jongen is. Hij
weet veel en is zeer eenvoudig, zeer sympathiek en dikwijls erg opgewonden voor
iets moois of goeds. - Ik geloof, dat niet allen hier hem met een gunstig oog bezien:
mijn broer H. nl. is er eenige malen nog al ingeloopen, daar hij, gewoonlijk aan tafel
't hoogste woord voert en alles schijnt te weten.
[1:3]
Ten minste zoo deed hij den ganschen zomer door. Nu is 't uit. Hij heeft zich some
times belachelijk gemaakt en daar heeft hij, zooals trouwens zeer velen met hem,
een verwonderlijken afkeer van. 'k Zal je daar staaltjes van vertellen. - Buiten dien
i

speelt C veel piano met O. die bizonder muzikaal is en heel mooi speelt. Op 't
oogenblik leiden ze me af, zoo dat je niet te nauw moet zien. Met Cramer was 't ook
heerlijk. Die heeft weer gespeeld, zoo onbegrijpelijk mooi, dat 't me speet dat je er
niet bij waart - veel oude muziek en met Théo, 't concert van Bach voor 2 violen,
om bij te huilen; om koud van te worden - eigenlijk om geen woord van te zeggen.
Die goede oogenblikken waarin alle wee zich schijnt uit te storten, worden te licht
gerekend, tegenover die zee
[1:4]
van alledaagsche onbeduidendheden die de sleur mee brengt en waarin ze dikwijls
geheel verdwijnen. - Verhulst, die voor een dag of wat hier ook eenigen tijd geweest
is, sprak ook weer zoo aardig en vol waardering. - Over Munkaczy was hij uit, zelden
heb ik hem zoo gezien, geheel onder den indruk met tranen in de oogen, en hoewel
die laatste me gewoonlijk niet welkom zijn, waren ze hier zoo natuurlijk. - Die heerlijke
Christus! die alles overheerschende uitdrukking; alléen te midden der duizend die
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zich zelf niet weren konden! ‘voor zich slechts’ vindt hij waarheid. Wat zou Perk dat
ook heerlijk gevonden hebben; - Met V. wandelden we heel prettig, hij is overal en
altijd interessant, altijd door en door kunstenaar. Mijn werk vond hij tijd verlies, en
daar ik heel hard en ingespannen
[2:5]
er aan bezig ben, met hart en ziel er in ben, deed 't me geen genoegen een dergelijk
oordeel te hooren van iemand die ik zoo op prijs stel als V. - Ik ben zoo vrij dit keer
niet van dezelfde meening te zijn. - Gisteren waren C's en ik in Utrecht en brachten
i

C en ik A. een bezoek. - Zij viel me niet meê. Schrikkelijk treurig - - En toch, toen
i

ze in den venster bank met C zat te praten, in een heel groote, sombere deftige
kamer, met oudhollandsche meubelen en zware gordijnen, toen de stemming van
de omgeving en de toestand zamenwerkte om 't melancolieke ervan te doen zien,
viel 't me juist op hoe dikwijls ze vroeger zoo had zitten redeneeren, onvatbaar voor
tegenspreken; zoo gewoon. Maar 't duurde niet lang. Telkens brak ze uit in een
wanhopigen tranen vloed en begon zich weer te beschuldigen en alles door mekaar
r.

te halen, 't vergiftigen van D M, P.'s toestand, herinneringen uit haar
[2:6]
jeugd etc. - Ze is erg hartelijk en gevoelig aan Cobi, die ook heel veel tact met haar
heeft en goed en zacht is. - Ze is altijd erg gesterkt door onzen tegenstand, dat is
beroerd. - Coba vraagt of je haar brief niet ontvangen hebt, waarin ze je bedankt
voor die stekken; 't was een prettige verrassing. - Op goed geluk adresseer ik dezen
naar Amst. Ikzelf kom gauw, ik denk over 8 dagen. - Heb je nog veel gedaan? Zeker
wel. - Als ik die oude vrouw af heb, ga ik waarschijnlijk voor een week of 2, 3, weer
terug naar hier, genieten van 't najaar, dan moest je meê gaan. Ik kan er naar
verlangen - maar je zult wel niet kunnen. Overigens ga ik moedig een in zeker
opzicht ander leven te gemoet van den winter. f 70 in de maand voor iemand die
100 gewoon is, is niet te veel, en nu moet ik er alles van doen. Jij hebt nu meer dan
ik; daar begint 't al, Looyke, sommigen behalen rang en eer in de strijd met de fortuin,
anderen sterven onopgemerkt op 't slagveld. - Heb je veel van Thackeray gelezen.
Hoe heerlijk mooi is dat. Nu, beste Looyke, vergeef me mijn gewauwel als
[2:5]*
't je verveelt heeft, zoo niet, tant mieux.
Geloof me steeds
t.t.
WAW.

[1884]
Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 januari 1884
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 2; [1:1] en [1:4] op
microfiche nr. 105/54, [1:2] en [1:3] op nr. 105/55
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[1:1]
Amsterdam 4 Jan. '84.
O seldrementsche gauw dief, vrolijk platje,
Ik weet niet wanneer je terug komt en schrijf je dus maar even wat ik je anders
had willen vragen: Prins is n.l. van daag bij Brugman geweest, die voor iedere druk
38 ct. op hollandsch en 50 ct. op Chineesch papier wil hebben, zoodat over 200
exemplaren dat aardig oploopt. Nu dacht Looy ('t is voor eerst nog geen bestuurs
zaak) om ze zelf te drukken op onze pers. Ik geloof ook, wanneer we met ons vieren,
Naestor, L., jij & ik ieder een dag drukte, we er gauw door zouden zijn. Wil jij nu
maar eens naar Parijs schrijven om een pers? Al vervalt dat plannetje dan nog, voor
de proeven is 't heel gemakkelijk - te meer daar ik mijn tijd zeer noodig zal
[1:2]
hebben, en die Brugman zoo'n zeur is - en bovendien zullen wij voor ons er veel
aan hebben. - Bestel haar dus met verzoek om zooveel mogelijk haast te maken
en schrijf mij dan eens hoe je er over denkt. Ik vermoed dat je bezwaar zult vinden
in 't drukken, maar ik geloof - hoewel ik technisch minder goed dan jij op de hoogte
ben - dat we dat gauw kunnen leeren. Arendzen heeft zijn hulp trouwens ook
toegezegd. - Je weet waarschijnlijk niet - mijn vooronderstelling is gevaarlijk - dat
we met 't voorjaar prof. Stang uit Dusseldorp als opvolger van Kaiser krijgen? Allebé
wist niet of hij (Stang) zich wel met etsen zou willen inlaten! zoodat we kans hebben
dat we 't ons zelf leeren moeten en dat is misschien nog maar 't allerbest!
Gisteren avond waren Looy en ik naar de Gijsbrecht gegaan, waar 't zoo vol was
dat we aan 't bureau geen plaats meer
[2:3]
krijgen konden. We zijn toen tot in de hoogste spheeren op geklauterd waar we
evenwel niets dan een paar beenen en voeten te zien kregen, de rest was achter
de gaskroon. Er bleef ons niet anders over dan nog een plaats (weer bij opkoopers,
natuurlijk) een verdieping lager te zoeken waar ik voor de helft van den avond
gestaan, en voor de andere helft zoowat niets gezien heb. Jij, die zoo thuis bent in
den Muiderkring, kent natuurlijk den Gijsbrecht. Je herinnert je zeker 't verhaal dat
een bode komt doen van de gruwelen door den vijand in 't klooster gepleegd? Dat
was een dankbaar rolletje voor Bouwmeester! Niettegenstaande de mooie gedeelten
die er in voorkomen, en in weerwil van de mooie reien, is 't toch eigenlijk geen stuk
e

voor de 19 eeuw, vooral die engel die Gijsbrecht zijn plicht voor schrijft is
allergrappigst en totaal ongenietbaar.
[2:4]
Kloris & Roosje was aardig, vrolijk en levenslustig, Schultze onbetaalbaar brutaal
met juffr. Lorjé. Ik geloof, Looy was gaarne eenige oogenblikken in zijn plaats
geweest. Nu, Jantje, olijk kwantje, schei ik uit met mijn vervelend geklets.
Jammer dat ik geen droomen heb en geen fantasiën kan schrijven. - Ik was juist
[buiten[?], 't was een aardige verrassing. - Maar droomen zijn bedriegelijk en zoo
ooit, was nu 't ontwaken zeker wel onaangenaam maar hoe bedriegelijk ook, 't feit
dat je zulke droomen droomt en ze zoo weet op te schrijven bewijst dat je bevoorrecht
bent boven anderen! - Maak mijne excuses bij je Mama, 't is mijn schuld dat je langer
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gebleven bent; ik had er nooit op aangedrongen als ik geweten had dat zij in
ongerustheid was.
t.t.
WAWitsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 april 1881
Verblijfplaats: RPK autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 3; [1:1] op microfiche
nr. 105/56, [1:2] en [1:3] op nr. 105/57

[1:1]
Amsterdam 19 april '84.
Waarde J-P, Voordat ik je ga schrijven - mij met je onderhouden, al schrijvende wil ik als taak eenige punten in je brief beantwoorden, 't egoïsme ga ik voorbij: al
was 't zoo dat je 't voor je zelf prettig vond ons bij je te zien - iets wat ik me overigens
zeer goed kan voorstellen - ik voor mij zou niet komen voor jouw pleizier, noch uit
beleefdheid, maar uit puur eigen belang, maar dat je ironiesch schrijft, ons een niet
zoo'n aangename omgeving te kunnen aanbieden als die waaraan wij gewoon zijn
- waarschijnlijk een pique sous l'eau op de meer dan eenvoudige wijze waarop wij
je met kerstmis ontvangen hebben - dat is gemeen. Verschilt onze levenswijze?
Zou het er iets toe doen?
Voorwaar ik zegge u: wanneer je van den zomer niet nog eens bij ons zoudt willen
komen, omdat wij eenvoudiger - wil je burgerlijker? - leven dan jij, zou me dat erg
van je tegenvallen. C'est tout, n'en parlons plus.
[1:2]
Ik maak excuses over mijn laat antwoord, natuurlijk heb ik zoo lang mogelijk gewacht
in de hoop nog te kunnen komen. L. kan niet om zijn werk - Eva of niet - ik kan
evenmin om mijn schilderij dat geen haast heeft maar toch zoo gauw mogelijk af
moet en omdat ik ook in de volgende week verschillende avonden bezet ben.
Misschien kan ik Vrijd. morgen tot Saturd. middag; in dat geval en wanneer 't schikt
schrijf ik je Woensdag een briefkaart. Ik zal trachten L. over te halen dat hij van de
week bij je komt. Straks ga ik naar hem toe, hier is 't zoo koud. 't Zou me werkelijk
- moet ik dat nog zeggen? - zooveel pleizier doen eens in Dordt te komen en kennis
te maken met je familie. - Nu weet je 't. Graag zou ik nog wat voort babbelen, en je
eens een en ander van hier vertellen - er gebeurt zoo veel tegenwoordig - maar nu
jij dat niet gedaan hebt, durf ik ook
[1:3]
niet. Wat zeg je wel van Kloos' sonnet aan jou? Ça vaut mieux dan mijn geschrijf,
hè? Adieu, groet v. Deventer en schrijf eens wat meèr, wanneer je een oogenblikje
niet schildert, sonnetten maakt, leest of aangenaam converseert.
Mijn beleefde groeten aan je familie als dat niet tegen de etiquette is.
t.t.
WAWitsen.
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Ik kan dezen niet verzenden zonder mijn hart eens even te luchten in deze stelling
chalepon ésti tò kalón, dat geeft een geleerd tintje, Sssst!
Wim.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 april 1884
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 4; [1:1] op microfiche
nr. 105/58, [1:2] op nr. 105/59

[1:1]
Amsterd. 23 april '84.
Van morgen ontving ik je plaatje en heb dadelijk gedrukt, 't kan zijn dat er ook bleeke
afdrukken van te maken zijn maar die ik je hierbij zend, zijn normaal uit gedrukt. Je
kunt dus zelf oordeelen; als ik hier mijn meening bij mag voegen zou ik zeggen dat
alles wat zwart is - gebrek aan kleur.
Misschien zou een kleine achtergrond ook goed kunnen doen. Natuurlijk is er nog
alles van te maken - 't ziet er al heel goed uit, van doen. Jammer ook dat 't wat laag
op je plaat staat. Je zuur is anders mooi van kracht - dat schijn je te kunnen. Verder,
veel succès er mee, 't kan heel mooi worden. Je zult, dunkt me, meer weg moeten
nemen dan bij voegen, in tegenstelling met prof. Stang's bewering, die zegt dat een
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ets zich langzaam ontwikkelen moet; van de lichtste tint tot de donkerste kracht:
altijd toevoegen nooit afnemen. Enfin, hij is professor en zal 't wel weten, maar ik
zal zoo vrij zijn 't op mijn manier te doen. Tot mijn spijt kan ik niet komen, mag ik 't
uitstellen tot van den zomer?
t.t.
WAW
Ik houd me gerecommandeerd voor een volgenden druk.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 10 juli 1884
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 5; [1:1] op microfiche
nr. 105/60

[1:1]
Ewijks hoeve 10 Jl. '84.
Dank je zeer voor de toezending van 't verrassende bericht. - Wat 'n rust voor Kl.,
hoe houdt hij er zich toch onder?
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Ik bewonder je moed om zoo lang in Amst. te blijven met zoo'n hitte. Hier is 't
goed - dikwijls zwoel, maar men kleedt er zich op en de lucht is altijd zuiver - net
precies 't tegenover gestelde van Amst. - kom 't maar zelf waarnemen. Kan je a.s.
Zondag, dan kom 'k uit Leiden en blijf dan een weekje schilderen? Sans gêne van
beide kanten, - 'k kom Sat. nog even in de stad.
Geluk met je loge, 'k wist 't.
t.t.
WAW.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 16 juli 1884
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 6; [1:1] op microfiche
nr. 105/61

[1:1]
Ewijksh. 16 Juli '84
Zoudt je mij 't genoegen willen doen wanneer je eenigzins kunt bij gaande plaat
eventjes te willen drukken? Als 'k er maar één goeduitgedrukte proef van heb; voor
dien tijd kan 'k niets doen daar die proef m'n model moet worden. Wilt je 't heel goed
doen, warm dan de plaat flink en poets dan met terpentijn de oude inkt weg voor je
verder gaat. Ook al komt hij niet geheel op 't papier - dat doet niets. Schrik er niet
van - 'k weet zelf wel dat 't nog niets is maar 'k moet weten wat er staat. Breng je
'm dan Vrijdag meê? Bij voorbaat dank.
t.t.
[WAW.
Breng ook s.v.p. Lalanne mee; die kan me helpen en vóor de vacantie hoeft hij niet
naar de Academie terug.
Cobi vraagt of 't 'tzelfde is om Vrijdag op den zelfden tijd te komen in plaats
Donderdag? Dat schikt beter.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Brussel
Datum: 13 augustus 1884
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Brussel Woensdag 13 Aug. '84
Ik ben nu al bijna vier dagen hier en heb je nog niets nader over den stand van de
afspraak gemeld. Doch dit had zijn goede reden. Je moet namelijk weten dat Verwey
ook hier is. En daar Kloos prikkelbaar is en Verwey opgewonden en onnatuurlijk, is
de eerste bijna voortdurend een beetje ontstemd jegens den laatsten. Hierom wil
hij hem niet meêhebben naar Laroche. Maar daar hij hem dit niet ronduit wilde
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zeggen, heeft hij moeten wachten, nader met mij af te spreken, totdat hij wist hoelang
Verwey hier denkt te blijven. Nu vertrekt deze Maandagmorgen 18 Aug. en wilden
wij dan dus 's middags dadelijk naar Laroche gaan. Als Verwey onze handelwijze
kende zou hij die waarschijnlijk niet erg royaal vinden en dit is ook wel een beetje
zoo. Maar Kloos heeft van die onoverwinlijke voorbijgaande of blijvende antipathiën
en aan Verwey te zeggen: ‘ik wil wel naar Laroche, maar niet met jou’, gaat toch
ook niet aan.
den

Zou jij nu dus ook den 18

naar L. willen komen? Wees zoo goed hierop spoedig

te
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de

antwoorden. Misschien is de 19 nog beter want anders is het voor ons nog al gek
omdat we toch Verwey 's morgens nog naar den trein moeten brengen en dan nog
zouden moeten gaan pakken enz. terwijl de reis naar Laroche nog al tijd vergt. Enfin
den

den

als jij dan den 18 of 19 zoudt kunnen; dan kan ik je nog nader schrijven wanneer
wij je in Luik vinden om verder samen naar Laroche te gaan. Ik schrijf vandaag ook
nog aan Ch. van Deventer, en hoop maar dat deze nog in Esneux zal zijn. Het is
anders laat geworden. Het zou jammer zijn als hij niet meer meeging.
Hoe is het met je Medeia? Heb je weer wat lust er in gekregen?
Hier is het een drukke rommel. Van der Goes is ook een paar dagen hier geweest.
We hebben een groote kamer en 2 (eerst 3) kleinere slaapkamers, alles echt Belgisch
natuurlijk. Overigens maken we het ons kalm. We hebben natuurlijk niet de agitatie
van een tourist die in een logement is, en geen oogenblik rust heeft op zijn kamer.
[1:3]
Gisteravond heb ik Doorenbos weer gesproken. Hij was zeer vriendelijk. Ik weet nu
anders hoe hij aan zijn ongunstig oordeel over mij komt en vermoed dat het een
beetje een verwarring is. Ik zal het je later eens vertellen. Als mijn vermoeden waar
is, is het vermakelijk.
Heb je het stuk van Verwey in den Amsterdammer nu gelezen? Het eerste gedeelte
hebben ze niet opgenomen. Dit was dan ook minder. Als men het begin en het eind
er afsnijdt is het geloof ik een goed stuk.
Het stuk van Kloos over Couperus voor den Spectator is natuurlijk weer niet
opgenomen. Hij schrijft nu juist aan Vosmaer er over.
e

Het 3 gedeelte van van der Goes zijn anti-Bombono-kritiek verschijnt niet. Het
verveelt hem, zegt hij.
Gisteren heb ik weer een lang gesprek met Kl. gehad over de dwaasheid van zijn
engagement. Hij geeft alles toe maar
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zal, meen ik niet tot handelen komen. Vreemd dat iemand die zoo krachtig schrijft,
zoo slap kan leven!
Vandaag of morgen schrijf ik ook nog aan de Coba's. Jou schrijf ik nu maar geen
langen brief omdat ik hoop je spoedig zelf te zien.
Vale
Jan Veth

Willem Witsen aan NN
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Plaats: Amsterdam
Datum: 18 augustus 1884
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 18 Aug. '84.
Hoog geleerde Heer,
Daar 't mij en meerbevoegden raadzaam voorkomt mijne studiën in 't buitenland
voorttezetten, heb ik bij dezen de eer u zeer te bedanken voor 't gebruik der loge c
8, mij door u wel willend afgestaan.
Vertrouwende hiermede aan mijn plicht voldaan te hebben, heb ik de eer te zijn,
Hoog geleerde Heer
Met de meeste hoogachting
Uw dienstw.
WAWitsen.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 8 oktober 1884
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1227

[1:1]
Ewijkshoeve
8 Oct. '84.
Dubbel gefeliciteerd, Looytje nu 't per slot van rekening nog aan je gelukkig gesternte
is te danken dat je 't hebt. Ik heb niet gedacht - en jij waarschijnlijk ook niet - dat er
nog kans is geweest voor 'n oogenblik dat je 't niet kreeg. - Enfin, 't is 'n groote
geruststelling.
Voor dat je weggaat, kom je zeker nog wel eens 'n dagje?
Groet de vrinden zeer.
Je vriend
WimWitsen
Je moet de groeten & gelukwenschen hebben van allen hier en ook van Verhulst
die hier 'n dag of wat is - erg amusant. Ook Mauve is hier Zondag & Maandag
geweest. Dat vertel 'k je wel 's als je er op gesteld bent. Adieu, t.t.
WAW.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 8 oktober 1884
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 7; [1:1] en [1:4] op
microfiche nr. 105/62, [1:3] en [1:4] op nr. 105/63
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[1:1]
Ewijks hoeve 8 Oct. '84.
'k Weet niet of je eerder 'n brief van me verwacht hebt. 'k Heb 't dikwijls willen doen,
want behalve dat 'k van jou graag weer eens iets zou willen hooren, moet 'k je nog
altijd danken voor je verrassende toezending van je vertaling. - 't Is me niet bewust
of 't 'n compliment is, maar 't komt me voor dat je schitterend kan rijmen - heel
vernuftig. Maar hoe goed of aardig of wat ook, je begrijpt dat m'n aandacht niet
bepaald is gebleven bij je inleiding. Dank zij je hulp heb ik me eens in 't engelsch
kunnen verdiepen. Je vonk, of je die zwak noemt of niet, is 'n lichtelaaievlam
geworden waar 'k me heerlijk aan heb gewarmd - dit is slecht gezegd maar je begrijpt
't wel. Hoe juist heeft Kloos dat uitgedrukt in z'n inleiding. Heb jij ooit bij 't zien van
'n schilderij gevoeld wat je bij 't lezen hiervan gevoeld hebt, Seraph of Heaven! too
Gentle to be human, 't is zoo los van alle stof - 'k zeg er geen woord meer van;
wanneer krijg 'k de rest?
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'k Ben hier heerlijk aan 't werk - de dagen vliegen om met 'n onrustbarende snelheid.
Niets dan onrust. Uitscheiden wanneer je goed op weg komt; inspannen om te
maken wat er niet in wil; dan vol vertrouwen, dan weer moedeloos - zonder moed,
zonder geloof vloekende tegen eigen onmacht. ‘Hè wat zal je hier rustig werken’,
hoor 'k dan wel eens, alsof werken ooit iets anders dan afmattende inspanning is.
Bij mij in de buurt op de hei werken van 's morgens half zes tot 's avonds vijf uur,
ct.

daglooners die niets doen dan vier voet-diep grond omspitten voor 25

de vierk.

ct.

roe, de hardste werker kan niet meer dan 75 per dag verdienen, maar dan is hij
ook zoo moe dat hij niet meer kan spreken en nog 'n uur moet loopen vóor hij thuis
is. Ik laat aan je eigen oordeel over wat zoo'n man moet denken van die stille, kalme
rust op de hei. Ik voor mij geloof dat hij de rechte beteekenis van 't woord niet voelt,
- niets voelt behalve z'n lichaam - net als wij ons hoofd; dit zal alleen 'n kunstenaar
begrijpen - tenminste wanneer m'n welbekende zeggens kracht me niet
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in de steek heeft gelaten. - Je weet natuurlijk dat v. Deventer & Kloos in Amsterd.
geweest zijn. 't Spijt me erg voor mezelf dat 'k ze niet heb gezien, ik ben er nu
heelemaal uit. De volgende week kom 'k m'n boel van de academie halen - à propos,
wil jij op je loge dat spierpopje voor me bewaren? - en dan kom 'k vooreerst niet in
Amst. terug. 't Spijt me om de vrinden; 'k heb behoefte aan omgang, wrijving, gisting,
als je dus eens tijd hebt, kunt je niets beters doen, dan me schrijven van éen en
ánder. Tegen Dec. denk 'k naar Br. of Parijs te gaan, maar eerst ga 'k alleen voor
de expositie naar Br. in de helft van deze maand. - Verhulst is tegenwoordig hier,
'k wou dat je dien eens zag & sprak, hij is zoo origineel en amusant, - door & door
kunstenaar; hij kon goed overweg met Mauve. Jammer dat die zoo éenzijdig is. Hij
wàs hier Zondag & Maandag en 'k heb veel met hem gepraat, ik vind hem 'n beetje
week; erg gevoelig, 'n warme man, maar zóo eenvoudig en [rond[?]. Toch dacht 'k
hem
[1:4]
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nog éenzijdiger, hij gaf toe dat richting onzin is en alles op persoonlijkheid aankomt;
hij ried me sterk aan veel groot figuur in de buitenlucht te schilderen; spreek daar
maar met niemand over; 't gaat niemand aan. - Wat zeg je nu van Looy? Zou dat
geen zwakheid van de jury zijn? Scholten is ook niet de man! en Roch. kan 't niet
schelen: die vindt alles goed. - Ik heb de schilderijen niet bij elkaar gezien maar wel
apart. - 't Is te gek! Kom je niet nog eens buiten? 't Wordt nu zoo mooi en je bent 'n
vrij man. - Die pers kan nu zeker wel bij jou staan? Schrijf me eens over je plannen
en de vrinden en alles. Zie je Verwey dikwijls? Z'n Lilith vond 'k erg mooi, maar hij
las 't zelf voor en dat schijnt gevaarlijk. - Heb jij nog wat gemaakt? 'k Ben erg nieuws
gierig. De boeken die 'k nog van je heb, breng ik bij de eerste gelegenheid mee.
Adieu, 't is 'n vervelende zanik brief geloof ik - veel last zal je niet van me hebben.
Spreek er maar met niemand over, als 't eens te pas kwam.
Je vriend
Willem Witsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 12 november 1884
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 8; op microfiche nr.
[1:1] 105/64

[1:1]
Ewijksh. 12 nov. '84.
J.P.,
Morgen ontvang je waarschijnlijk Lalanne, Wil jij 't dan even aan Th. laten zien,
of Scheepm. geven? Ik heb je nog twee vervelende dingen te vragen, maar dan
o

ben je ook weer voor 'n heelen tijd van me af. 1 wil je om den jongen met 't geitje,
'n kistje laten maken en 't me zenden naar Maartensdijk? De kosten zijn niet veel
o

en zul je me wel willen voorschieten.. 2 heeft van der Goes m'n dikke jas nog? Die
kan hier goed te pas komen. - Ben je nog met die anderen meegegaan en zijn jullie
niet ingerekend?
Hartelijk gegroet van C's,
WW.

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag?]
Datum: 16 november [1884?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, Ik zat achterin met Verhulst, die erg veel pleizier had, omdat hij uit rijden
was. Over mij zat Cobi, die pleizier had in Verhulst. Voorop zat Coba, uitstralende
een sterke lucht van muskus en jij reedt. Gij zeidet op eens: Vrijdag over vier weken
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kom ik in den Haag. Goed, zeg ik, denkende hoe vreemd dat zoo lang vooruit te
weten, maar daarom juist te zeker vertrouwende op uw komst.
Ik hoor niets meer. De Vrijdag komt. Ik vraag Mauve en vrouw voor deze
gelegenheid ten eten en bereid een succulent maal. Noordbrabant levert wild.
Zeeland oesters. Frankrijk vruchten. Holland spergies. Indië specerijen. De zee
schelvisch. Ik merk niets van Willem Witsen. De gasten
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komen. Heerlijke geuren vullen het huis. Het wordt half zes. De kinderen worden
lastig. De keukenmeid wanhopig. De humeuren van de gasten bedenkelijk. Mauve
vindt het vreemd zoo laat te komen - - - - - Eindelijk gaat men aan het eten, maar
de ware tevredenheid is weg. Niets smaakt. Het is in een woord een saaie
geschiedenis. Om zeven uur wordt Liesbethje huilend naar boven verwijderd. Enfin,
iedereen was blij toen het gedaan was.
Ik wacht. Zal er nu een brief met excuses komen? Neen er komt steeds niets.
Dit alles, mijn waarde, hebt gij op uw jeugdig geweten! Hoe torscht gij heel dien
last van hazen, visschen, enz.?
[1:3]
Ik ben natuurlijk erg boos op je. Schrijf mij daarom spoedig wanneer ge nu toch
komt en ook of ge soms lust hebt aanstaanden Zondag met mij in Amsterdam te
zijn. Ik wil de tentoonstelling gaan zien, als het kan met U. Ik hoorde van Mauve en
Verhulst veel goeds van uw jongentje in het bosch.
Het is heel jammer dat gij niet gekomen zijt, want het was hier verleden week erg
mooi, o.a. hier achter de Laan van Meerdervoort, waar men boeren- en roode kool
teelt tusschen wilgen en elzenboompjes. De wazige herfstlucht maakte het frissche
groen en paarsch van die koolen tusschen de onbestemde kleuren van de boomen,
waarvan de blaadjes niet
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groen meer waren, erg mooi. Verder op krijgt men de gezichten op de duinen, die
hier en daar bezet zijn met dwergboomen, nu dof bruin of zwart van kleur. Daarboven
heele fijne luchten. Ik ging er dagelijks vóór tienen wandelen. Dit alles kunt ge nu
zòo niet meer zien, woordbreekerige schilder! Maar het is nu ook mooi. Kom dus,
altijd als het werk het toelaat!
De Cobi's zijn ook rare menschen. Ze schrijven naar het schijnt in het geheel niet,
al beloven ze het.
Adieu, groet ze toch maar van mij en ook uw vader.
t.t.
Bram
16 nov.

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [26 november 1884]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Amice,
Ik hoop aanstaanden Zondag tegen twaalf uur per Hollandschen trein aan het
Centraalstation te arriveeren. Vind ik U daar? Zoo dit lastig is, zeg mij dan, waar ik
U kan opzoeken. Altijd in de onderstelling, dat gij, - anders dan bij eene vorige
gelegenheid!! - Zondag naar Amsterdam komt.
Groet iedereen van mij en geloof mij
t.t.
ARA.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 26 november 1884
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 9; [1:1] op microfiche
nr. 105/65

[1:1]
Ewijksh. 26 Nov. '84.
J.P., Heb je 't schilderijtje verzonden? Niet dat 'k niet nog wat wil wachten - 'k ben
alleen bang dat je m'n briefkaart niet ontvangen hebt, daar 't nu 14 dagen geleden
is dat 'k je vroeg om den jongen met de geit, en 'k nog niets ontving, noch iets van
je hoorde. Schrijf me eens iets, en zend me je verdere vertaling van de Epip. Ik
begrijp dat je veel te doen hebt maar 'k zou graag eens iets van je hooren. Ontferm
je dus over mij arme, die verstoken van alle nieuws wat me interesseert me moet
te vreden stellen met couranten geschrijf! - Ik had hoop dat je Sat. met L. mee
gekomen zoudt zijn - 't je te vragen ware te indiscreet geweest maar voor dat 'k weg
ga, kom je nog eens, hè - met kerstmis of zoo, wanneer je kunt. - Hoe gaat 't met
je ets? Over een dag of 10 - 14 kom 'k eens bij je aan kloppen om voor mij 'n proef
te drukken, 'k ben iets begonnen.
Vele groeten.
t.t.
WAW.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 3 december 1884
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br 10; [1:1] en [1:4] op
microfiche nr. 105/66, [1:2] en [1:3] op nr. 105/67

[1:1]
Ewijksh. 3 dec. '84.
We hebben -
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Je valt me hier al dadelijk in de rede; parlez pour vous, monsieur, hoor 'k
verontwaardigd me toevoegen en gedweê als 't betaamt haast 'k me overnieuw te
beginnen.
Ik heb, wou 'k zeggen, Zondag van de korte oogenblikken zoo slecht van je
gezelschap geprofiteerd, dat 'k maar net zal doen, als of 'k je niet gezien en
gesproken had, om je te antwoorden op je laatsten brief, die me 'n verwarming in
al die winterkoû was. A propos van 't weêr moet 'k eens even luchten hoezeer 'k
ingenomen ben met 't plan van Logos om ons voor eerst nog te vrijwaren van sneeuw
& vorst en me in staat te stellen voorttegaan aan Peter dien 'k juist voor onbepaalden
tijd op nonactiviteit had willen zetten, Wat 'n couranten stijl. 't Hoeft bijna niet onder
te doen voor de brieven van Jan van 't Sticht.
Over je voornemen om 'n etsclub op te richten zou 'k graag mondeling eens met
je praten. 'k Durf niet zeggen dat 'k je bedoeling volkomen begrijp, maar als 'k me
niet vergis
[1:2]
en mijn medewerking samen kan gaan met mijn wonen buiten Amsterdam, dan zou
't me heel veel pleizier doen met jou & anderen zamen te werken om wat nieuws
en degelijks te presteeren. Ik heb er niet lang over te ‘peizen’ om al gauw lust te
krijgen aan 't werk te gaan. Waarom zou 'k bezwaren maken? 'k Heb er maar eén:
vrees voor gebrek aan capaciteit - je ne parle que pour moi. - Wanneer je dus eens
kunt, schrijf dan 'n kaart en kom er eens over praten; 'k zou toch graag hebben dat
je m'n Peter eens zag: 'k schei er gauw mee uit, 't wordt weer even zwaar en
vervelend als de rest, die afhankelijkheid van 't weer maakt me zenuwachtig.
Zeker is die homunculus 'n aardig broekje en 'n knap ditootje ook; wat hij zegt
doet goed aan ieder jong hart dat walgt van oud bakken kost; maar zeg me eens
of je zijn toon niet 'n beetje onfijn, 'n beetje kwajongensachtig vindt? Me dunkt dat
dat schade doet. Zou men de waarheid niet kunnen zeggen zonder ruwheid, Kloos
kan dat wel; en zou ook hier fijnheid
[1:3]
niet samengaan met meerdere scherpte? Dit is 'n indruk die 'k weifelend opschrijf:
'k zou 't 'n ander ook niet durven zeggen.
Z'n camera is toch kostelijk hier & daar; toch hinderde me die overal
doorschemerende zelfingenomenheid en de rol van braaf christen die hij zich zelf
altijd toe dicht. Ik lees er de laatste dagen nog al eens in - en met veel pleizier - en
't viel mij op hoe goed zijn typen zijn en hij nooit individuen geeft; is dat niet zoo?
Altijd algemeen, alle meisjes hebben lieve gezichtjes, mooie lokken, blond, bruin of
zwart; mooie oogen, lieve of coquette karakters etc. Is dat niet oppervlakkig?
De Cobaas vertelden me dat ze op je atelier geweest waren en te vergeefs gezocht
hadden naar 't portretje van je vader. Ze weidden zeer uit over de portretten van je
zusters en van Maria wat ze zeldzaam goed gelijkend vonden, en over je naakten
jongen, ze maakten me belust eens gauw bij je te komen kijken, schrik maar niet 'k heb toch geen tijd.
Je schrijft me niet hoe Looy over je etsclub-plan denkt, of doet hij niet mee?
[1:4]
Hoe vond Verwey je vers; ik durfde er niets van te zeggen wel wetende hoe weinig
waarde zoo'n oordeeltje heeft - al was 't alleen daarom, zou 'k graag wat van poëzie
willen weten; mooi vinden kan iedereen.
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Wanneer nu je puristiesche vlaag overgewaaid is, houd 'k me aanbevolen voor
't verdere vertaalde; 'k verlang er naar.
Wanneer je aan Ch. v. Deventer schrijft vraag hem dan niet om mij op z'n promotie
partij te vragen; hij zou dat nooit uit zich zelf doen, om dat 'k er niet bij hoor en dan
zou 'k er natuurlijk niet naar toe gaan. Ik heb je mondeling ook nog 'n vraag te doen,
als je eens hier komt; dat arme Lucas, 't is 'n rampzalig end; alles eigen schuld
waarover 'k toch 'n beetje Schadenfreude heb; 't is jammer, het beloofde wat. M'n
bizondere groeten aan Stang als je hem ziet. Ik houd je nu aan je woord om me
gauw te antwoorden als 'k schreef. Ik verbeeld dat 'k 't deed, althans iets wat er voor
door moet gaan.
t.t.
WillemWitsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 27 december 1884
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdagmorgen 27 Dec. '84
Toen ik je briefkaart ontving dacht ik dat ik dadelijk daarop je schilderijtje al aan mijn
atelier zou vinden. Nu ik er echter niets van merk, begin ik te gelooven dat je
antwoord van me wacht. - Natuurlijk zal ik het gaarne logeeren! als dit nog noodig
was om te zeggen.
Wat je andere vraag betreft, wanneer ik eens kom? Wel, als je me hebben kunt,
o

kom ik één of twee dagen, onmiddelijk na Nieuwjaar, of neen, 1 Jan is op
Donderdag, dan kom ik Maandag daarna volgende; dat is a.s. Maandag over acht
dagen. Is dat goed?
Ik wou graag eerder maar kan niet vroeger weg.
Looy doet op het oogenblik een rondreis in ‘de provincie’ om afscheid van zijn
familie te nemen. Van Deventer is hier nu sints eergisteren weer voor goed; en
Kloos is nog hier. Met Paap heb ik min of meer onaangenaamheden gehad, iets
wat men, geloof ik vroeg of laat met dit burgerheer hebben moet.
Het portret van Verwey lukt nog al,
[1:2]
d.w.z. wat de gelijkenis betreft.
Hoe goed ook geschilderd, het portret van van Eeden door Looy, lijkt nog weinig,
vind ik. Daarentegen schildert hij een kop van Kloos waar veel moois in is.
Dit is een kleine kroniek van de ‘stille gemeente’ die ik nu maar eens even in de
haast neêrschrijf omdat je misschien den laatsten tijd weinig hoort. Ik heb geen tijd
om langer te schrijven, want ik krabbel dit onder mijn werk door op.
Als ik buiten kom spreken we eens heel verstandig over de Etsclub. Hè?
t.t.
Jan Veth
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[1:3]

Intimis.
Nu vind ik in de lang vergeten lade,
De prenten uit het oude kinderboek,
Doch waar ik naar mijn bonte beelden zoek,
Blìjven zij stom, de losgevallen bladen....
En 't oud familiestuk met pronkgewaden,
Vìnd ik hier in een muffen zolderhoek,
En op het kaal en halfgerafeld doek
Moet ik naar de omtrek der gezichten raden....
Nù weet ik 't wel - zij lagen uit elkandren,
Mijn prenten, en die verf was lang vergaan.
Maar eenmaal zag ik droomend hier haar andre,
Veel schooner beelden dan daar voòr mij staan.
En 'k zoek, zooals men langgestorven vrinden,
Wel zoeken kan, maar nimmermeer zal vinden.

Kerstavend '84

Anthonij Mauve aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 28 december [1884?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag, 28 Dec.
Amice!
Ik had je brief al eerder beantwoord, indien ik toen al had kunnen bepalen, wanneer
ik van de uitnoodiging zou gebruik maken, Gij schreef mij zoo aanlokkelijk, doch
eenige schilderijen moest ik noodwendig voor Nieuwe jaar af maken. Ik hoop dan
in het begin van het nieuwe jaar (dat ik u dan nog schrijven zal) te zamen de heide
te doorwandelen en zeker veel over onze Geliefde te praten. - Het deed mij erg veel
genoegen dat gij met lust zit te arbeiden, ik verlang ook je nieuw atelier te zien.
[1:2]
Mogt ik zoo gelukkig zijn een onderwerp bij U te vinden dat mij geschikt voorkwam
voor de Antwerpsche expositie, volgaarne zou ik het aanbod aannemen, om het bij
U in elkaar te zetten, doch gij weet, dat zoo iets te vinden niet zoo makkelijk gaat,
onze Godin is soms zoo grillig, juist als je haar wil spreken, houd zij zich schuil en
als je niet direct aan haar dacht, komt ze onophoudelijk hándjes geven en is zoo
vriendelijk, enfin - wij zullen zien, in allen gevalle, ik hoop de tweede
[1:3]
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of derde bij Ulieden te komen, en verheug mij al vast in Uw vriendelijk te huis. - In
allen geval schrijf ik U nog.
Arntzenius zal waarschijnlijk niet van de partij zijn.
Ontvang de hartelijke groeten aan Vader en Coba's en geloof mij
t. à v.
AMauve.

[1885]
Anthonij Mauve aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [mei? 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste vriend het doet me allemagtig veel genoegen wat Gij mij schrijft, ik had er
hier ook al van gehoord, leve de blondheid!
Dit is nu je eerste suxces - nu gemaakt dat je voor Rotterdam ook wel beslagen
komt, en dan gaat het alles wel goed verder.
Onze plannen waren, morgen naar Amsterdam en Laren te gaan en daarna nog
een dagje bij U door te brengen - en als er wat aardigs vertoond wordt eens
gezamenlijk er naar toe te gaan. Ik ben echter ongemakkelijk verkouden, daar hangt
het nu wel een beetje van af, of ik morgen
[1:2]
al gaan kan, Cobi zal ik uit Amsterdam schrijven of het goed is, als ik den dag van
onze komst bepaal. Een rustig dagje bij U allen te zijn verlang ik erg naar, om nog
eens te genieten van u aller liefde en hartelijkheid. - Zeg je Vader en de Cobi-ba
meer als hartelijk goeden dag en succes op je werk.
Ik ben weer verschrikkelijk aan de gang met 7 schilderijen te gelijk, ik heb nog
heel wat te doen, voor ik naar Laren kan gaan wonen. Nu van de week kan ik het
zekerder zeggen, - als
[1:3]
wij een geschikte gelegenheid gevonden hebben.
Wij staan op sprong van uit eten te gaan daarom dit gekrabbel
en nu hartelijk gegroet hoor!
Je vriend
A Mauve
den Haag Maandagmiddag

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
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Datum: [augustus? 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Spankeren bij Dieren.
Woensdag avond. 6 uur.
Om vijf uur kwam ik thuis en ben dus ongeveer een uur hier, de zusters zijn bezig
met mijn Moe de studies te bekijken en nu ik zoo dadelijk aan 't schrijven ben gegaan
heb ik 't gewone verwijt moeten hooren dat ik waarachtig al weer zat te schrijven.
Het is dan ook werkelijk heel noodzakelijk, want deze middag nam ik de vrijheid je
een en ander te sturen Station de Bilt. Onder anderen ook de kast. Je zult zien dat
ie goed door den timmerman ingepakt is en daar ik vergat de sleutels ergens te
verstoppen zend ik ze nu ook. In het grootste gedeelte vindt je de steenen pooten,
er is door de planken een spijker in de rol geslagen met de kop eruit, je kunt die dus
gemakkelijk er uit krijgen. Als de pooten er onder staan moet er een dun plankje
onder voor 't recht staan, enfin dat zul je wel zien als je hem zet. - Tot zoover ging
't schrijven goed, we kwamen aan 't praten en nu weet ik eigenlijk niet wat ik je nog
meer had te zeggen. Je zult me wel 't plezier willen doen om het hout van de pakkerij
bij elkaar te houden, dan kan dat zoo noodig weer gebruikt worden.
[1:2]
Al weer moest ik ophouden, de verhuis wagen kwam met mijn boel, ik wil trachten
je mijn wederwaardigheden te vertellen. Maandag avond kwam ik in Kampen en
zag de volgende morgen dat er niet veel meer behoefde gepakt te worden en kwam
dus 's avonds klaar en had 't geluk dat de stalhouder gaarne de volgende morgen
wenschte te laden en weg te gaan. Zoo gebeurde het dat ik van morgen om half
zes opstond (moest opstaan) om om half zeven bij 't opladen te kunnen wezen. Dit
ging vrij vlug in zijn werk en reed ie om negen uur weg, toen had ik mooie
gelegenheid om enkele zaakjes af te doen en onder anderen mijn laatste half jaar
salaris te ontvangen. Om half één ging ik met den trein, bleef in Deventer een trein
over om de kleermaker het bewijs te leveren dat ik niet zoo'n buik had als ie meende
en kwam daarop zooals ik zei bij de ouders.
Zooals je weet was ik Maandag in Amsterdam en zag Voerman bij 't tolhek te
Nieuweramstel - hij was juist bezig te verhuizen en kreeg het atelier van van Trigt.
Verder zag ik geen bekenden dan in Arti Jouw Jan, en Peter en in de Poort nog
even Haverman. Jan deed leeg in mijn oogen, als de grond belangrijker was, met
hooge hei of zooiets, was 't dunkt me mooier.
[1:3]
Ik vroeg Voerman hoe hij 't vond en als je er belang in stelt het te weten, dan zei ie
dat ie 't heel knap vond, maar even als ik gaarne wat meer rijkdom had gezien, ook
de schapen vond hij knap. Je kunt daaruit opmaken hoe 't iemand vind die de natuur
niet erbij gezien heeft. Peter vond hij goed van actie en 't koorn vooral heel mooi,
als anderen 't ook niet goed hadden gevonden hing het daar niet. Ze vinden dus je
zending niet zoo leelijk als jij. Zooals 't er in Arti uitziet, staat Jan zoo op zich zelf,
alles is zoo van hem te zien als ie zijn staf niet een eindje in de grond had gestoken
zag men die ook heelemaal. Misschien zeg ik er te veel van, als ik jou met de zelfde
munt betaalde als jij mij, dan zou ik niets ervan gezegd hebben. Misschien zul je
zeggen waarom ik dit niet gezegd heb vóór het weg ging: toen zag ik je schilderij
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niet als nu; op een tentoonstelling is het gewoonlijk zoo goed te zien hoe het beter
had kunnen zijn. Dat wil zeggen ieder maakt zoo'n opmerking voor zich, zooals ik
het ook deed.
Er waren mooie dingen en de club viel me bijzonder mee, ik kan me niet begrijpen
dat je er eerst zoo ongunstig over sprak. Als 't gepermiteerd is een opmerking te
maken over de omlijsting dan
[1:4]
vind ik dat de paspartouts grooter hadden moeten zijn er was te veel van de etsen
bedekt.
Doordat ik nu zoo spoedig met verhuizen klaar ben gekomen, zal ik waarschijnlijk
hier ook gauw klaar zijn. Je zult begrijpen dat ik verlang aan 't werk te komen en
hoop dan ook dat ik in 't begin van de volgende week naar je toe zal kunnen gaan.
Hoor ik voor dien tijd nog iets van je? 't Zou me veel plezier doen. Als je alles
ontvangen hebt bericht je me dat misschien wel. Behalve de kast stuurde ik ook
(Station de Bilt) twee kisten met schilderijen, een ezel en kachel met pijp en zinken
plaat. Ik heb je eigenlijk nog wel te schrijven maar ik ben verkouden en ga naar bed,
morgen ochtend is 't weer vroeg dag om met afladen te helpen van de wagen.
Doe mijn hartelijke groeten aan Cobi en Coba en ontvang ze zelf ook van
je vriend
Tholen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Giethoorn
Datum: [begin september? 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Giethoorn
Donderdagavond.
Het rijtuig ging weg en stond ik weder alléén, afscheid nemen vind ik altijd heel naar,
moeilijk; ik zou zooveel te zeggen hebben en het blijft bij een hand. Het liefste zou
ik zoo ongemerkt ieder aanzien en daarna stil weggaan zonder dat iemand het wist.
Ik geloof dat een ieder het afscheid, het van elkaar gaan moeilijk vind het wordt
altijd zoo lang mogelijk verschoven, tot de trein fluit en vlug de hand uit 't raampje
gestoken wordt.
Gelukkig dat het ‘tot weerziens’ er bij gedacht wordt, dat is de licht zijde van het
vaarwel.
De trein bracht me door dikke regen in Steenwijk en ook daar hield het niet op.
De schipper was aan den trein en nam mijn goed mede, in den trein had ik
[1:2]
het plan gemaakt om mede te varen en mijn hart eens goed aan 't water op te halen,
doch het regende zoo hard dat ik besloot om te loopen om eerder thuis te kunnen
zijn. Achtereenvolgens ging ik langs een menigte koeien die 't ook in den regen niet
plezierig vonden. De weg werd voortdurend weeker en mijn parapluie (ik had die
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groote witte uit de zak genomen) hoe langer hoe zwaarder. Het regende hoe langer
hoe harder en was ik blij dat ik eindelijk, na de bekende twee uur loopen bij den
meester aan kwam. Heel nat en heel vermoeid.
Onderweg zag ik nog vele mooie dingen zoodat ik niet altijd het onaangename
van het water voelde.
De kamer waar ik je gisteravond van vertelde viel me mee. In 't midden hangt nu
een lege bloem hanger met een glazen bol er boven. Dit is de eenige verandering
sedert ik hem verliet.
De menschen waren recht vriendelijk.
[1:3]
Onderwijl kwam de schipper met mijn gepak en werd het zes uur en bracht het
meisje het eten. Duidelijk was 't aan het vleesch te merken dat ik reeds Maandag
verwacht werd, zoodat ik nu volgens 's lands wijze met smaak een kommetje koffie
drink. Jij zit nu zeker aan je ets, als ik aan jullie denk is 't me niet mogelijk je hier bij
me te denken dan ben ik in gedachten op Ewijks hoeve en zie ieder duidelijk. Ik
vind het heel plezierig dat jij en Coba me van morgen hebben weggebracht, gelukkig
dat je er niet veel door verzuimd hebt want ook bij jullie zal 't zeker wel geregend
hebben. Ben je aan de schaapskooi gegaan?
In den trein bedacht ik dat ik dat verveelende aan slag biljet voor de belasting
had vergeten in te vullen en mede te nemen. Het moet op den tafel in de kamer
waar ik logeerde zijn blijven liggen, onder of tusschen de teekeningen. Zou je zoo
goed willen zijn het mij hier heen te sturen, dan hoop ik er een eind aan te kunnen
maken.
[1:4]
Tegenover me staan groote mooie zonne bloemen, overigens heb ik nog niets
gezien daar ik me niet meer buiten gewaagd heb. Als ik aan 't werk ben schrijf ik je
weer en dan tevens of 't hier zoo is als ik had gedacht en gehoopt.
Het orgel van den meester staat ook hier, kon ik nu maar Bach spelen! Aangename
herinneringen!
En nu adieu! Ik breng deze nog even naar de bus, je kunt daaruit opmaken hoe
lang een brief noodig heeft om bij je te komen. Doe vooral mijne hartelijke groeten
aan Cobi en Coba en zeg hun dat ik er prijs op stel dat zij mij onder hunne vrienden
hebben opgenomen en dat ik hoop dat de tijd die band nog vaster zal maken.
Mijn hand
je vriend
Tholen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: [Giethoorn]
Datum: [vóór 13 september 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Adres:
Giethoorn
bij Steenwijk
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Dinsdagavond
Waarde Wim, heden morgen ontving ik tot mijn groote vreugde je brief. De bode
komt al om 7 uur hier, ik liep een beetje voor 't huis en bedacht dat het kon regenen
en ook niet. Het laatste gebeurde. Het spijt me voor je dat je zoo in je werk gestoord
wordt. Toch moest ik er om lachen dat Cr. zoo vaak bij je komt en achter je gaat
staan en dan zijn bewondering lucht geeft. (En voor je vader doe je de deur wel op
slot.) Ik kan me zoo voorstellen hoe dat gaat om het te ondervinden, 't is verveelend,
later maak je je vroolijk er over. Zijn ze al weg? En nu leef ik in 't vooruitzicht morgen
je ets te krijgen, 't is plezierig dikwijls iets van je te ontvangen. En dan stuur je me
je geëtste schaapskooi ook nietwaar? als ie klaar is.
't Doet me plezier dat je met je Vader eens rond bent gegaan, ik was bang dat je
er te lang mee zoudt wachten en nam daarom die groote vrijheid op gevaar af dat
je er boos over zoudt worden als je 't merkte. Gelukkig dat je 't niet verkeerd hebt
a

opgenomen. Wat je over C zegt is ook mijn gevoelen en hoop ook dat wij veel
zullen kunnen samen zijn.
't Is of ik van huis afraak. Ik denk veel meer aan jullie dan aan Spankeren, als
mijn
[1:2]
vader het hoorde dan zou hij barsch zeggen: als 't je bij mij niet bevalt dan moet je
maar ergens anders heen gaan. Mijn goede Moeder zou 't bedroefd vinden. 't Is of
ik haar onrecht doe met zoo te denken. - Toch houd ik van hun beiden heel veel.
Jouw etsje van die boompjes hangt aan de wand en de ets met broei bakken,
omdat het een stuk is van Ewijkshoeve. Gister middag ben ik ook buiten begonnen
te etsen, maar nog lang niet klaar gekomen. 't Zal te bezien staan of ik wel iets voor
de Club zal hebben. Verder heb ik twee studiën onder handen en maakte een kleine
met planten. De mooie dingen zijn hier maar voor 't nemen. Ik ben er nog niet
heelemaal in, dat wil zeggen ik zit nog niet genoeg in 't werk, als 't maar niet regenen
gaat zal dat wel komen. Ook heb ik gelegenheid thuis te werken, daar ik een atelier
(?) huurde voor twee kwartjes in de week! Als 't regent loopt er wel een beetje veel
roet door de groote schoorsteen (het is er één voor een groot open vuur) en een
groote iepen boom staat een beetje dicht bij 't venster. Je zult het zien! Twee wanden
zijn rood geverfd (vuile gebrande oker) en de twee anderen zijn van tegels (heel
ouderwetsch). Ik wacht op spieramen, de timmerman stelde me teleur, dan kan ik
er ten minste vast een schoon doek
[1:3]
zetten. Ik heb goede plannen, als 't niet noodig is ga ik deze winter niet naar huis
niet naar Spankeren of 't mogt voor een paar dagen zijn. Voor 't eten om half zes
(ik eet om zes uur) zat ik bij huis te teekenen, er voer een schuit met schapen door
de gracht, dat hadt je moeten zien! Prachtig! en zoo is er ieder keer wat, behalve
het landschap dat zoo bizonder mooi en frisch is. Als de koeien op een ander land
moeten gebracht worden, gaan ze ook in een groote schuit, kerels drukken dan de
schuit voort. Dat zag ik verleden jaar mooi en hoop nu ook zoo iets nog eens te zien
dan ga ik daar een schilderij van maken. Je moet maar niet aan schilders zeggen
dat 't hier zoo is, 't is veel mooier dan Laren. Oude huisjes! Er is te veel, ik weet niet
wat ik 't eerst zal maken en kies dus de leelijkste dingen (zoo gaat het als er veel
is). Je moet vooral komen als je zending voor Arti klaar is, ik reken er op, hoor! En
als je nu weer schrijft, ik hoop dat het niet lang zal duren, vertel me dan hoe je met
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je werk staat, dan blijf ik er in. Is de hei achter Jan soms weer gaan bloeien? en hoe
ver ben je met Peter is ie af?
Nu, ik wacht je etsen af en neem voor dezen avond van je afscheid.
[1:4]
Donderdag avond. Je etsen brachten me in de war, ik ontving ze vóór het eten. Ik
had al bijna gedaan toen ik eerst bemerkte dat er ook soep op tafel stond, een reden
om weer van vooren af aan te beginnen. Ik dacht wezenlijk dat ze niet zouden komen
en was dan ook vast van plan deze maar vast weg te sturen. De Van Gend en Loos
is schijnt wel de langste weg ik zend ze je als postpakket terug. Nu, het doet me
plezier dat je ze me gestuurd hebt, ik vind hem heel goed, ik stond bepaald verbaasd
o.

dat ie zoo was geworden. N 2 en 3 (met tint) zien er goed misterieus uit ze bevallen
o.

mij zooals ze daar zijn, doch n 4 is meer wat je wilt daar zit de zon in, en bevalt
me beter, hij zal dunkt mij nog zonniger zijn (en als ik me wel herinner was dat zoo
in de natuur) wanneer de rok van 't wijfje donkerder is en de muur aan de rechter
zijde er naast (naast de rok) lichter. Ik meende, de lichte plooien donkerder, de
boezelaar zou in de schaduw ook op sommige plaatsen iets donkerder kunnen. Je
begrijpt wel waar, ik meen er zitten zulke sterke lichten in, die iets tooniger moeten
dunkt me. Ik geef deze bemerkingen, als hetgeen ik voor mij vind, dat goed zal
doen. Jij die de natuur beter bestudeerd hebt, kunt oordeelen of ik gelijk heb.
Nogmaals het ziet er goed uit, het is dunkt mij je beste ets, de eerste indruk was:
‘dat ziet er verd.. goed uit.’ Bij nadere kennismaking vond ik, hetgeen ik je zoo even
zeide.
[2:5]
Bij je etsen zend ik je een plaatje, ik heb er zoojuist het water afgegooid en merkte
dat het beter was geweest als 't er nog een uur op was gebleven. De hulp middelen
waren slecht. Ik nam salpeterzuur, deed er een scheutje zoutzuur bij en een weinig
water. Hier is 't resultaat. Doe me het genoegen en maak er een afdrukje van en
stuur me dat in een brief gevouwen, dan kan ik zien hoe of 't is, en of 't de moeite
wel waard is er nog iets aan te doen, dan wordt op die wijze de moeite van 't terug
zenden der plaat uitgespaard. Ik moet nog veel doen dezen avond en neem daarom
afscheid van je. Het weer begint beter te worden.
Doe vooral mijne hartelijke groeten aan je zuster en Coba, ontvang ze zelf ook en
een hand van
je vriend
Tholen.
Ik kan me begrijpen dat je van de mooie muziek geniet. Het belasting papier vond
ik gelukkig ook bij de etsen! Adieu!
Heel graag zal ik een afdruk ontvangen van je ets op je verlangen stuur ik ze alle
terug anders deed ik nu reeds een keus!

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Giethoorn
Datum: [september 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Giethoorn Woensdag avond
Waarde Wim, ik schrijf je eigenlijk veel te dikwijls. Zoo je gemerkt zult hebben ontving
ik de afdrukken in goede orde. Ik was zeer verbaasd dat het zoo was, 't viel me erg
mee en dank je wel voor de moeite die je er mee gehad hebt. Ik durfde niet weer
met dat zelfde bij je aan te komen, maar er was geen tijd meer om naar Brussel te
zenden en verzocht daarom Coba of ze zoo goed zou willen zijn een afdrukje er
van te maken voor de Club. Ik durfde vooral daarom niet, om dat het mij voorkwam
dat er iets voor gedaan moest worden dat nog al tijd kon kosten en jij zeker heel
druk aan 't werk bent en misschien je tijd wel zult noodig hebben om voor Arti alles
klaar te krijgen. De afdruk op Chinees papier was ook heel goed, jammer dat het
er niet heelemaal vast òp zat, dan had ik die kunnen inzenden. Je hebt gelijk dat
het verkeerd is, als alles 't zelfde is gebeten; als ik hier een plas had, zou ik er
waarschijnlijk nog één en ander aan gedaan hebben, dat ik nu echter niet durfde te
doen omdat ik 't resultaat niet vooruit kon zien. Als de Brusselaar nuchter drukt, dan
kan dunkt me Brugman het ook wel doen, want die kent het ook (nuchter).
[1:2]
De Cock (adres eiland Urk) schreef ik zoo even en las in zijn brief dat hij dat boek
dat jij misschien nog hebt zoo graag dààr wou hebben. Zijn brief was van 11 Augs.,
heb je het hem al gezonden? Je beleeft een onrustige zomer dit jaar, bijna geen
enkele dag alléén. Ik kan me begrijpen hoe je naar verandering verlangt. Ik hoop
met je te kunnen doen, hetgeen je in je laatste hoopt. Hoe gaat het je vader? Kan
hij weer naar Amsterdam gaan?
De reden van mijn schrijven is eigenlijk over dat boek van Cock. Zijn brief
overlezende bemerkte ik dat hij het gaarne wou hebben en schreef je daarom even;
want nieuws is er niet. Als ik zit te werken verbeel ik me wel eens dat je me roept
en ik dan verbaasd om kijk maar natuurlijk niets zie. Je hebt toch geen plan
onverwachts te komen, dat moet je niet doen, hoor! Want 't is een verveelende reis
alléén van Steenwijk af te komen en dan zou mijn juffrouw zoo schrikken over de
onverwachte gast, dat ze misschien het vleesch in 't zout niet zou kunnen terug
vinden.
't Weer is bizonder zacht en heerlijk buiten te zijn. Nog weinig geel, niets verdroogd
hier. De boomen zien er uit of 't nog midden in
[1:3]
de zomer was.
Werk plezierig! Ik zal deze nog even op de post doen, dat gaat 's avonds met een
lantaarntje want verlichting is er niet als de zon niet schijnt.
Doe vooral mijn hartelijke groeten aan Cobi en Coba en ontvang ze zelf ook met
een hand van
je vriend
Tholen

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Giethoorn
Datum: [eind september? 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Giethoorn Vrijdag middag
Hierbij de eerste proeven van zinkwerk. Er moet met een ander bijtmiddel gebeten
worden zoo ik gemerkt heb. Ik zal er eens een scheikundige naar vragen, wat het
beste oplossingsmiddel is voor ijzer en tin, want dat moet het wezen. Zoo je ziet is
't ééne een soort varkens hok en het andere de gracht hier voor 't huis. Met het
eerste wou ik ook het mijne doen om het aantal in beeld gebrachte (Alb. Thijm)
varkens hokken te vermeerderen. Het varkens hok heeft in natura voor mij iets erg
weemoedigs. Verleden jaar was het de woning van een ouwe man beurtschipper
op Meppel en Steenwijk, ze noemden hem het varken (ieder heeft een bijnaam
hier). Nu staat het huisje vervallen en is de man dood en huist er een vreeslijk groot
zwijn. Ik had hem er zoo graag op gehad maar hij bleef voortdurend in het donker
hol en als ie er uit kwam was 't om een appel te vreten, een varken vreet óók, zijn
bek is gemeen [schetsje van bek van een varken]* zoo recht. Ik ben nieuwsgierig
wat de afdruk zal geven. In 't eerste vooral zijn de lijnen erg onzuiver gebeten dat
doet koper mooier, maar misschien dit
[1:2]
aardiger (de school gaat uit!). Van morgen was 't mooi! en ik juist in een goede
stemming om te werken. Hoe gaat 't met je werk? Stuur je me hierbij ook een afdruk
van jou etsen die je 't laatst gemaakt hebt? Deze platen behoeven niet terug, ik
geloof niet dat ik er (hier) meer aan zal doen.
Doe vooral mijn hartelijke groeten aan je Zuster en Coba en ontvang ze zelf ook
met een hand
van je vriend
Tholen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: [Giethoorn]
Datum: [eerste helft oktober 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondag avond.
Wim, De afdrukken kwamen al spoedig, me dunkt dat je niet heelemaal onvoldaan
zult zijn over je werk hier. Het huisje met de appelboom ervoor is wel zonnig, het
ziet er aardig uit. Je moet er nog wat aan doen, maar ik weet niet wat, misschien
de schaduw in de boom een beetje lichter en boven de schotelbank dat lichte land
waarin het ventje staat een beetje donkerder. Zooals 't nu is rammelt het in mijn
oogen, of zou dat door het licht op de boom komen? De plas schijnt weer goed te
gaan, of heeft 't veel moeite gekost om 't zoo te krijgen. In de andere grootte zitten
heele mooie stukken: De wilgeboom met 't gras en schuitje en dak van 't huisje en
de wijkende muur. Het water en de boomen op de achtergrond maak je zeker hier
en daar een beetje lichter. Jammer dat die halve schuit op de voorgrond niet beter
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is, 't is dunkt me de moeite waard om hem weg te krabben of te schuren en er ook
gras of struiken voor in de plaats te zetten. Als je weer zoo'n uitvoerige maakt neem
jij dan ook kooper in 't vervolg? Ik ben 't van plan, want 't zink geeft iets grofs vind
ik. Me dunkt dat deze ets heel mooi kan worden. Zou 't niet gewenscht zijn om de
slootlijn (de afscheiding tusschen gras en water onder de wijkende kant van 't huisje)
hier en daar weg te maken? Het kleine etsje ziet er wel fijntjes uit, maar toch niet
zoo goed als de anderen, dunkt me. 't Is jammer van het papier waar de molens
van mij opgedrukt zijn, die zijn al heel leelijk, 't is niets! Op mijn huisje staat de
schoorsteen scheef en moet 't hier en daar een beetje donkerder worden. Op dat
geele papier heb je mooi gedrukt, door de lucht goed schoon te veegen. Hoe was
't wel in Arti? Ik ben heel nieuwsgierig iets van je te hooren, en hoe je schilderij deed
en waar het hangt. Hoe hangen de mijnen? Je tasje heb ik nog niet in de gracht
gegooid. Wat ga je schilderen? Later meer.
Hartelijk gegroet
je vriend
Tholen..

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [± 12] mei 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Mei 1885.
Waarde Witsen,
Hierbij zend ik je, onder hartelijken dank uw diploma als lid der Wagner Vereeniging
terug. Gij weet niet wat 'n pleizier Ge mij met de toezending deed! Ik had juist, onder
zeer drukkende omstandigheden een week of vier t' huis gezeten: mijn moeder was
zeer ernstig ziek geweest en een zware taak, die ik op mij genomen had zonder er
den omvang van te kennen, liet me rust noch duur. Eindelijk begon zoowel 't een
als 't ander beter te gaan en - daar kwam uw kaart. Ik had wezenlijk naar muziek of
in elk geval naar wat geestelijke ontspanning gesnakt. Toevallig trof het, dat het
grootste gedeelte van het programma mij bekend was: dat deed mij dubbel genieten.
De enkele nummers die ik niet kende en die mij bij 't eerste gehoor niet troffen - ik
zou er geen oor[1:2]
deel over durven uitspreken. Die Wagner heeft, dunkt me, zooveel willen zeggen,
zijn kunst is zoo veel omvattend dat ik, waar ik zijn taal niet zoo aanstonds versta,
slechts aan eigen kort begrip kan denken.
't Spijt me erg dat ik je het diploma niet zelf kon terug brengen. Wilt Ge wel
gelooven dat ik, zoo oud als het jaar 1885 is, ik nog geen Zondag daartoe
gelegenheid zou hebben kunnen vinden? Eerst heb ik, zooals ge weet, een teekening
voor het album ter Gouw moeten maken, wat enkel Zondags gebeuren kon, omdat
ik daarvoor op de Burgemeesterskamer wezen moest. Dat heeft tot 't begin van
April geduurd; pas was 't afgeloopen of mijn moeder werd ziek en nu zij beter wordt
zullen wij voor eenigen tijd naar buiten moeten om haar volkomen te doen herstellen.
Vindt Ge niet dat ik als president der Etsclub
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[1:3]
zeer weinig actief ben? Ik verzeker je dat die waardigheid me zorg genoeg baart. 't
Beste begin van mijn werkzaamheden zal wel zijn, dat ik zoodra ik buiten ben, eens
aan 't etsen ga - en zullen de eigenlijke bestuurswerkzaamheden niet eerst
aanvangen met de nadering van het najaar? 't Zou, dunkt me, niet kwaad zijn,
wanneer we (Bestuur) met de vrij talrijke Haagsche afdeeling eens een bijeenkomst
konden hebben, bijv. over de wijze waarop de kunstbeschouwingen geregeld zullen
worden en de plaats waar men een algemeene vergadering zal kunnen beleggen.
Want omdat we de kwestie ‘in welke plaats de Club eigenlijk gevestigd is’ maar kalm
zijn voorbij gegaan, kunnen sommige bepalingen in het reglement aanleiding tot
verschil geven.
Wat speet 't mij dat ik uw schilderij voor Antwerpen niet heb kunnen zien! Ik
feliciteer je met het succès dat het hier gehad heeft!
[1:4]
Onze muzikale samenkomst is ook deerlijk in 't water gevallen. Ik had er nog wel
zoo op gerekend. Hoort Ge nog al iets van van Looy? Wanneer Ge hem schrijft doet
hem dan mijne groeten.
t.t.
Derkinderen
Wat zegt Gij er toch wel van dat Jacques getrouwd is! Wat kan een mensch toch al
niet overkomen!
Vindt Ge 't niet te brutaal dat ik het tekstboekje v.h. Concert weer houd?
Ik herinner me daar ook dat ik nog vergat je te danken voor de toezending van
het biljet voor de repetitie van Cecilia. Dit zal je, na den bovenstaande uitweiding,
thans verklaarbaar zijn. Ik kon er jammer genoeg geen gebruik van maken.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: [tussen 10 en 14] september 1885
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1230

[1:1]
Ewijkshoeve Sept. 85.
Looytje ik ga je 's schrijven; dat 'k 't niet eerder deed kwam hier door dat 'k niet weet
of je in Florence blijft of weer verder trekt; - en dan.. je weet 't wel - 'k schrijf nare
brieven waar ± niets in staat al zijn ze nog zoo dik en dat animeert ook al niet. Nu
is er evenwel 'n gelegenheid omdat 'k je wat ga vertellen waarvan je misschien op
zult kijken. Cobi gaat trouwen. Ze laat Coba & mij in de steek en gaat in den Haag
wonen. Bram Arntzenius heeft ons dien kool gestoofd en je kunt denken dat dit 'n
groote verandering te weeg zal brengen. Waarschijnlijk gaat de oude heer in
Amsterdam wonen zoodat ik hier alleen blijf terwijl Coba die Cobi wel graag bij zich
gehouden had ook hier blijft om de boel op den rechten weg te houden. Zij zal Cobi
wel erg missen en 'k weet niet

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:2]
hoe 't nog gaan zal, maar met C. mee gaan - dat als derde persoon toch al niet
prettig is behalve de zorg en drukte van de 6 kinderen van Bram - zou haar ook
zwaar vallen omdat ze te veel houdt van haar beesten & bloemen en te veel behoefte
heeft aan om gang met schilders en menschen die veel van kunst houden en
bovendien het buiten leven niet goed zou kunnen ontberen. Om hier te blijven met
alles wat er aan vast is zal nog zoo heel gemakkelijk niet zijn omdat daar veel geld
voor noodig is en 'k voor eerst nog geen kans heb wat te verdienen. In dit opzicht
is m'n vader zeer bereidwillig: hij heeft me beloofd me zooveel mogelijk te zullen
helpen en daar over maak 'k me ook niet bezwaard. Och Looytje al die veranderingen
en belangrijke zaken voor anderen kunnen me zoo bitter weinig schelen. Ik verlang
dan ook eigenlijk niets dan maar rustig te kunnen werken. Den laatsten tijd ging dat
niet.
[1:3]
Dat bespreken van die gewichtige omstandigheden waarover men per slot van
rekening toch over denken moet, leiden zoo vreeselijk af en dan die logé's! Alleen
Verhulst heeft me niet gehinderd omdat hij erg discreet was en 't goed begrijpt. 't
Was aardig hoe hij me vertelde, hoe hij z'n vrouw de kamer had moeten uitzenden
toen hij, pas getrouwd, 'n cantate zat te componeeren en zij binnen kwam en alle
inspiratie in eens weg was. En z'n jonge vrouwtje dat aan geen cantates of inspiratie
dacht, begreep er niets van. De volgende week komt hij weêr. Wel zoû 'k liever
gehad hebben dat hij nog wat gewacht had, want 'k zit erg in m'n werk. Ik werk veel
en geagiteerd omdat 'k gaarne voor Arti klaar zou komen. Die ets club maakt 't ook
al drukker.
Wat verlang ik er naar dat 'k 'n kaart van je krijg waar op je me schrijft: ‘ik kom je
eens opzoeken’. Ik verlang erg
[1:4]
dat je terug bent. Niet alleen uit egoïsme omdat ik graag 's met je zou praten over
alles en niet 't minst ons werk - ofschoon dat van jouw kant anders zal zijn - maar
vooral omdat 'k er naar verlang dat je eens heerlijk aan 't werk komt, 't werk waarin
je je geheel kunt geven, de uiting van alles wat je in je hebt, gevoeld en gedacht
hebt. Ik schrijf dat natuurlijk verkeerd en je zult 't niet begrijpen omdat je in 'n roes
bent waarin je waarschijnlijk nog lang zult blijven. Zoo'n reis is ook wel heerlijk maar
dat leven van indrukken moet wel vermoeiend zijn en 't kost veel tijd. En werken
zooals jij dat kàn is dunkt mij meer waard dan te filisofeeren. Je brieven hebben me
misschien 'n verkeerden indruk gegeven maar ik kan 't niet helpen dat ze me zeer
deden. Niemand is 't met me eens en iedereen verwacht wonderen van je reis. - Ik
niet. Zeker breng je veel moois mee en zeker zal je er veel aan gehad hebben maar
ben je voor je zelf tevreden? Geen domme
[tweede vel ontbreekt]

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Kampen
Datum: 28 januari 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Kampen 28. Jan. 85
Vriend Witsen!
Wezenlijk jullie maken me nog verwaander. Eerst schrijft Veth zeer officieel en
noodigt me met alle deftigheid uit, enz. Ik was er natuurlijk zeer verlegen door en
zag bijna geen kans er behoorlijk op te antwoorden. Het spreekt dat ik me gaarne
bij jullie aansluit en dan ook reeds vóór de ontvangst van jouw brief in dien geest
aan Veth heb geschreven.
Het doet me veel genoegen dat je hierdoor reden hebt gevonden me eens te
schrijven; ik dacht je eigenlijk te Parijs. (Zooals je me laatst in Arti vertelde, dat je
er begin December zoudt heengaan.) In hoofdzaak is dat tevens de reden dat ik
nog niet bij je geweest ben. Nu zal er vrees
[1:2]
ik vooreerst niet van komen, daar het werk mij thuis houdt. Doch reken hier maar
niet te vast op. - Het komt me voor wanneer de lui goed hun best willen doen dat
die etsclub een toekomst heeft.
Je doet er zeker veel aan tegenswoordig, anders was dat plan zoo niet
opgekomen.
Het moet je dunkt me aangenaam zijn als Mauve daar bij Baarn is.
Zoo spoedig ik kan, kom ik je opzoeken.
Vele groeten,
je vriend
W.B. Tholen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Kampen
Datum: 16 februari 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kampen 16 Febr. 85
Amice!
Ik gevoel me gedrongen je nog even te zeggen, dat het me zooveel genoegen
gedaan heeft, dat ik met je medegegaan ben, naar je famille en den Heer Mauve.
Waardoor ik hun aller vriendelijkheid heb ondervonden.
Ik had (meende ik) geen gelegenheid je te zeggen, ik je groote schilderij met die
gravende kerels erg goed vind, en kan me nu slecht begrijpen daar ik gezien heb
waarmede je je bezig houdt, dat je naar Parijs wilt gaan. Om je de waarheid te
zeggen is het me een raadsel wat je daar wilt doen.
In den trein zittende en denkende aan Mauve's paarden voor de eg,
[1:2]
en aan zijn zeggen dat het hem niet naar den zin ging, meende ik dat dit zou komen,
doordat de lucht te zwaar is (die er boven is geschilderd). Met dit te zwaar zijn, meen
ik, en zeg me eens bij gelegenheid of je vindt dat ik gelijk heb: Het land en de
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achtergrond (dat lage kreupelhout) is dun geschilderd, de lucht schijnt er goed op.
Nu vind ik dat boven zoo'n landschap een lucht moet staan die nog dunner
geschilderd is en dus daardoor zooveel te beter het groote verschil tusschen lucht
en land zal doen uitkomen. Ik zou zeggen de lucht moet worden afgekrabt en wie
weet zou niet dan reeds het schilderij beter doen.
Ik schrijf jou dit, maar het is
[1:3]
natuurlijk niet noodig dit aan Mauve te zeggen. De man weet zelf te goed hoe de
natuur is en hoe een schilderij wezen moet.
Mocht het echter gebeuren dat hij jou vroeg wat je er van vondt, zoo zou je
misschien wanneer je 't met mij eens bent, het kunnen te berde brengen.
De chef van het Station de Bilt heeft zich met de briefkaart van je zuster belast;
ik kon dus niets doen.
En nu Witsen, tot later. Wees zoo goed je famille nog wel voor mij te bedanken
voor de vele vriendelijkheid mij bewezen, en hun mijne respectvolle groeten te doen
als ook aan den Heer Mauve.
Geloof mij je vriend
W.B. Tholen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Kampen
Datum: 28 februari 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kampen 28 Febr. 85.
Witsen! daar deedt je me veel genoegen mee door dien brief te schrijven. Ik wil
daarom niet lang wachten je eenige regels terug te zenden.
Ik ben 't volkomen met je eens, dat het de beste weg is van éen sujet veel te
teekenen enz. in de natuur, zooals je zegt: in zich zelf verwerken. Ik geloof echter
wanneer men een sujet zoo goed bestuurd heeft als daardoor wordt uitgedrukt, dat
men dan op zijn atelier niet veel te tobben zal hebben. Men heeft dan hetgeen men
maken wil zoo duidelijk voor oogen, dat het schilderij als 't ware van zelf uit 't penseel
te voorschijn zal glijden. Om een voorbeeld te kiezen:
[1:2]
M. sukkelde met de eg, omdat hij niet wist wat hij zou maken. Toen ik het schilderij
zag, zat het wijfelachtige er in. Hij dacht er natuurlijk wel aan: iets moois te maken,
een stemming weer te geven, doch op welke wijze scheen hij niet te weten. Van
daar dat het ondergaande zon is geweest en weer iets anders is geworden.
Dit voorbeeld is echter niet sluitend aan mijn beweren van de vorige bladzijde.
Het andere schilderij van M. past daarop beter. Zooals ik het zag, aangelegd, gaf
het goed de natuur terug, daarin was niet gewijfeld, alles was met gemak uit 't
penseel gegleden. Toen de lucht eruit kwam zat er te veel verf in. Ook deze lucht
was massiever dan het land in mijn oog. Dit stuk zal hij gemakkelijk kunnen afmaken.
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Ons leven is een groot genot, zoo voortdurend het schoone te kunnen zien! Een
ander mensch leeft
[1:3]
gemakkelijker: Heeft op zijn tijd een goede betrekking, gaat trouwen, heeft huiselijk
geluk, zorgt voor vrouw en kinderen en den ouden dag enz. Als een schilder moet
werken voor zijn bestaan is het een ongelukkig leven. Jij kunt doen wat je wilt, ik
maar half. Wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen, daar wij alleen dat doen waar
we genoegen in hebben.
Overigens is Kampen even ver van Ewijkshoeve als Ewijkshoeve van Kampen.
Vooreerst zal ik geen gelegenheid hebben bij je te komen.
Heb je niet lust de omstreken hier te zien? Je zou me veel genoegen doen eens
bij me te komen!
Denk er eens over.
Wees zoo goed mijne respectvolle groeten aan je famille en den Heer Mauve te
doen, adieu!
Je vriend
W.B. Tholen.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 17 maart 1885
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1228

[1:1]
Ew. 17 Maart '85.
Looy,
'k Zou wel eens met je willen praten; over dingen die 'k met niemand bespreken
kan omdat niemand hier schilder is.
Maar 'k vrees dat je zoo in andere zaken verdiept bent dat je niet eens naar me
zult luisteren.
Wat is 'n vraag zonder repliek? Als 'k je nu b.v. ging vragen of je 't niet met me
eens bent dat.. 'k zal 't voor straks bewaren.
Wat 'n rijk leven heb je nu! Waar blijf je toch met je indrukken? Wat heerlijk zoo
alleen, zonder iemand rekenschap te hoeven geven en nooit verveeld te worden.
De Italianen zijn vrolijke lui, hè? en ze weten wel te leven. - 'k Begrijp niet dat in
zoo'n mooi, warm land waar mooie vrouwen zijn, wier bloed nog al vurig is, naar we
altijd moeten hooren, je zoolang kunt zijn zonder begeerig te worden; maar als
hollandsch artist ben je te serieus om veel tijd te hebben voor 't geen je als gewoon
mensch misschien niet zou kunnen laten!
Tot nog toe heb 'k niet kunnen opmerken of je na 't zien van sommige oude
Italianen van opinie veranderd bent: wel 't tegendeel, dat je zeer versterkt bent in
je meening over Michel Angelo. Rafaël heeft zoo min jou als mij ooit bekoord, behalve
dat kleine uit den Louvre.
[1:2]
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Toch heerlijk om dat alles te zien. Weet je wel hoe we genoten van de teekeningen
in den Louvre, del Sarto, da Vinci, Mantegna etc.? Kerel, je bent midden in 't beloofde
land!
Ik ben druk aan 't werk. Parijs moet op me wachten, zoo lang 'k niet klaar ben
voor Antwerpen en Rotterdam. Vindt je niet dat 'k gelijk heb? Wanneer 'k hard
gewerkt heb met resultaat dan zal 'k eerst recht in Parijs uitblazen en 'n lekkerleventje
hebben; maar 'k heb nog niets klaar.
Maar daar wilde 'k je eigenlijk niet over schrijven. (Wat moet je laag neêrzien op
ons getob en gezwoeg als je elken dag Michel Angelo ziet!) Wanneer 'k 'n oogenblik
kon denken dat dit briefje naar de frissche hei lucht zou gaan ruiken dan zou 'k - dit
zweer 'k - de pen neerleggen die 'k pas op nam en m'n plan om je eens 'n kort briefje
te schrijven, dadelijk opgeven! - Neen Looy, 'k heb 't oogenblik wèl gekozen; 'k kom
pas uit Amsterdam waar 'k me verzadigd heb aan machtige theoriën en theoretiesche
vuiligheid, burgerlijke bekrompenheid en stinkenden walm.
[1:3]
Hoeveel menschen zouden er zijn die 'n schilderij begrijpen? die kunnen zeggen
waarom ze 't mooi vinden en zich niet verschuilen achter uitgekauwde phrasen, 'k
geloof bedroefd weinig. Wat 'n zeldzaamheid is 't niet als iemand 's niet kijkt naar
voorstelling! Verwey beweerde laatst (bij Kloos) dat 'n schilder even als 'n dichter
z'n werk begon om 't sujet (als voorstelling) en dat kleur en lijnen, opvatting en alles
daàraan ondergeschikt waren; waarop 'k hem vertelde dat 'k juist van de week in 't
bosch 'n kakkende kerel had gezien die me als iets heel moois aan deed, door
karakter, expressie, lijnen en vooral kleur - goddome, 't was zoo echt. - Als argument
dat 't onderwerp hoofdzaak is, voerde hij aan dat 'k nooit b.v. Jezus zou schilderen
op 't oogenblik dat hij op 't kakhuis zit; waar uit blijkt dat-i er niets van begrijpt, want
'k zou 't zeker niet doen om de voorstelling, maar zeer zeker wanneer 'k 't zag en 't
me op éen of andere manier frappeerde, 'n andere zaak is dat 't heele geval ver
gezocht is. Van kleur heeft Verwey 'n heel alledaagsch begrip hij denkt dadelijk aan
rood of blauw of geel of groen.
[1:4]
Alle kleuren kan 'k in klanken weergeven, zegt-i. Dat stuk van Kloos over Breêroo
is erg scherp en verneukeratief, maar dat zullen ze pas merken wanneer 't feest
voorbij is en ze 't den volgenden dag rustig na lezen. Hij heeft er innig veel schik in:
'k heb z... ze allemaal v.. ve.. verneukt' zegt-i met 't leukste smoel van de waereld.
- 't Is knap geschreven. - Met v. Deventer en Ham maak 'k nog al 's trio's, dan komt
v. Eeden, Kloos etc. luisteren. Er wordt dan veel over je gesproken en je brieven
gaan van hand tot hand.
En nu 'n vraag waar je me eens op moet antwoorden als je niets anders te doen
hebt: Geloof je niet dat in sommige kunst (b.v. B. Lepage in zijn foins, etc.) fantasie
'n gebrek is en bijgevolg gebrek aan fantasie 'n deugd? Met oordeel en keuze werken
is toch iets anders dan willekeurig fantaseeren. En wat 'n schilderij van hem
onderscheidde van 'n fotografie naar de natuur, dat was z'n sentiment of liever z'n
temperament, was 't niet? dat was niet z'n fantasie, die bewaarde hij voor z'n Jeanne
d'Arc etc. Begrijp je wat 'k bedoel? Schrijf me eens terug.
M'n oordeel heeft natuurlijk geen waarde: toch wil 'k je zeggen dat 'k je Tiber
sonnet mooi vind, heerlijke regels erin. - Wat 'n genot, wat 'n genot toch.
s

Vele groeten van C' ,
'n hand van je vriend
WimWitsen
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Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Rome
Datum: 6 april 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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Roma Maandagavond 6 April 1885
Wimpje,
Gisteren avond was ik in Greco een brief aan je begonnen, en trachtte daar uit
het hoofd, je antwoord te geven op je vele vragen. Dat lukte slecht, om me heen
was zoo'n gerommel van allerlei talen, dat ik niet voort kon komen. Rechts van me
zaten Russen te kakelen, links vervelende Duitschers, met hun lijmerig gezeur, en
boven alles uit de huppelende Italiaansche klanken, waar men niets van hoort dan
de geaccentueerde woorden. Toch, had ik reeds twee velletjes vol geklad toen
Martens, die alle avonden zijn thè kom drinken hier, me voorstelde aan twee
Hollanders, studenten uit Groningen, die, voor plesier natuurlijk, op reis waren. We
hebben toen de geheele avond samen zitten praten, meest Duitsch, omdat er ook
een Duitsch architekt bij was. 't Gesprek liep natuurlijk over die zaken, die ik als
gewoon mensch niet zou kunnen laten, zou je denken! Je weet nu eenmaal hoe ik
over die zaken denk, hoe ik zinnelijkheid beschouw als iets onafscheidelijksch met
het mensch zijn, even natuurlijk en gezond als honger, dorst, en al onze behoeften.
Maar, mijn beste, menschen als die twee studenten, bijvoorbeeld, die van hun bed,
naar 't collation, van 't collation, naar 't diner, van 't diner naar 't bordeel, van 't bordeel
naar bed wandelen, zijn me een walg. Ze zullen dat wel gemerkt hebben,
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hoop ik. Bovendien, merk ik van 't warme land nog heel weinig, en ik heb die heeren
studenten verbaasd, door te zeggen, dat ik in de twee maanden, die ik hier ben,
nog niet in een K.... geweest ben, 't woord wil de pen niet uit, kast waar schepsels
opgesloten worden, 't is waar met hun vrije wil, en waar men hartstocht? koopen
kan voor 2 gulden vijftig. 't Is treurig, dat de maatschappij zulke dingen noodzakelijk
schijnt te maken.
Die arme Bastien Lepage, je weet zeker wel, dat hij gestorven is aan de gevolgen
van eene ‘maladie malheureuse’, zoo jong, en met zoo'n toekomst nog. Je zult het
wel in de kranten gelezen hebben, denk ik, men heeft er schandaal over geroepen,
maar, ‘il n'y a pas grand homme pour son medecin’ zooals mijn fransche kennis
terecht aanmerkte. Wat weet zoo'n man van schilderijen, waarin fantazy een gebrek
is, en bijgevolg gebrek aan fantazy een deugd. Is dat geen paradox? Ik ben 't
theoretiseren zoo ontwend, dat ik waarachtig niet weet hoe dat uit te leggen. Weet
je wat ik geloof, dat men onder fantazy, heel dikwijls iets verkeerd verstaat... 't woord
is in discrediet geraakt, omdat men altijd denkt aan die massa halve tweeslachtige
schilderijen waar de reine zuivere, oogenblikkelijke inspiratie, niets meê te maken
heeft. Maar, fantazy zoo begrepen, kan geen kunstenaar missen, al meent hij dikwijls,
dat hij met fantazy niets van noode heeft.
[1:3]
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Voor mij, zit er wel degelijk fantazy in de ‘foins’ van Lepage, al gaat ze niet op hooge
cothurnen maar slechts op dik gezoolde schoenen, en al heeft ze geen vleugels die
wijd uitslaan, maar de krachtige gang van een boerendeern schommelend op haar
breede heupen. Ja, dat alleen is noodig, krachtige oogenblikkelijke ingeving,
onverschillig of de indruk van buiten komt of van van binnen. En wat mij betreft, ik
zal trachten dat tot het programma van mijn leven te maken. Amen, 't zal, hoop ik,
maar ik vrees er voor, een antwoord op je vraag zijn. Neem het zoo als het is, je
weet Wimpje ik ben niet sterk in repliek.
Een ding heeft me gespeten in je brief, of heb ik verkeerd begrepen? Juist door
wat ik hier met je besprak, behoef je niet bang te zijn dat een brief aan mij, terwijl
ik dagelijksch met innige bewondering naar Angelo's reuzenwerk zie, een heilucht
met zich meedragen zal. Michel Angelo staat dichter bij de hei, dan bij een vunzige
stad vol bourgoisie en stinkende theoriën! Hoe daar meê te vereenigen de wel wat
gewone frase, als zou ik nu laag neerzien op jullie? Moest ik dan niet het eerst laag
neerzien op mezelve? Gooit die gemeenplaatsen toch over boord, daar heb jij noch
ik wat aan. Je neemt me niet kwalijk, dat ik misschien, iets anders op neem, als jij
het bedoelt hebt, maar 't staat er.
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Ik heb moeite met schrijven van avond, maar ga toch maar door, omdat ik bang ben
voor nog langer uitstel. Ik schrijf zooveel, en als elk van jelui een vierde afpende,
wat ik doe, had ik kans wat meer op de hoogte der Hollandsche zaken te blijven.
Veth schreef ik voor 4 weken een brief, is hij dood? Kloos vast, al schrijft hij nog
zulke scherpe artikels tegen Breeroo. Die heeren litteratoren zijn au fond zoo
gruwelijk ijdel, en denken geloof ik dat elke brief die ze schrijven, naderhand
uitgegeven zal worden. Laat Verwey maar kletsen met z'n k......den Jezus, hij was
zeker erg in zijn schik met zijn vondst. Het was voor de dichters niet kwaad, als ze
zich eens op de hoogte stelde, wat andere dichters een aureool van heerlijke poësie
om het hoofd van die groote figuur hebben gevlochten. 't Prentenkabinet is toch zoo
ver niet, wel? maar wie kent Rembrandt in zijn grootheid? Kan Jezus het helpen
dat men zijn inspiratie op gesloten heeft in formulen, tusschen 4 muren van een
kerk. Jetzt, arme Schwärmer hangst du an's Kreuz, zoo stel ik me Jezus liever voor
dan bij Tante Meijer. Heine was een Jood, en zag daarom minder vooringenomen.
Je moest mijn spanjaard eens hooren spreken over Jezus. Hij maakt een schilderij
uit Jezus' jeugd, et ‘par ce que les mots du Christ sont toujours bons et simples,
tous les herbes sont en fleur’.
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O, dat zijn serieuze werkers, en het is wonderlijk te zien hoeveel overeenkomst hun
werk met het onze heeft. Zoo ook de Franschen.. Als ik niet zoo'n eenzelvig mensch
was, zou ik hier een wijde kring van vrienden kunnen maken, maar ik gevoel me
zeer prettig alleen, zooals je terecht aanmerkt, en spreek nog genoeg menschen.
Al die luidjes komen me op zoeken in 't Vatikaan, en zeggen dat het goed gaat? Ik
hecht er veel aan dat die copie goed wordt. Lof kan ik hier genoeg krijgen, ik zal
daar maar niets van zeggen.
't Werken in het Vaticaan is zeer moeilijk door de zon, ik schreef Allebé dat
gisteren, en mijn oogen doen me in de laatste tijd s'avonds veel pijn, dat is de reden,
dat ik niet eerder antwoordde. Zeg aan de Coba's dat ze me niet kwalijk mogen
nemen, dat ik nog niet geschreven heb, is mijn briefkaart niet terecht gekomen? Ik
werk veel, allerhande dingen, en heb geen macht genoeg om een tiende van mijn
impressie's om te zetten of vast te houden. 't Is hier mooi, ook al heb ik nog geen
palmen gezien, en al is de lucht guur en regenachtig, maar vooral is zon hier mooi.
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Ik zag vrijdag tusschen twee regenbuien in, komende van een mis uit St. Pietro,
een steegje, waar een zonnestraal brusk inviel; daar
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zat een jongen lijm te koken, en een blauw rook wolkje kroop kringelend tegen de
muren op ik heb er een croqui van gemaakt en zal trachten er een aquarel van te
maken, ik doe van alles, en hoop hier mijn slaap te maken waar ik een schets van
geschilderd heb, als er tijd is, en men mij niet voortjaagd. 't Is jammer dat de straten
hier zoo nauw zijn en er zoo ontzettend veel gereden wordt, anders ging ik een klein
studietje schilderen van dat steegje. Nu, ik heb slaap, doe m'n hartelijke groeten
aan de Coba's, ik zal vast schrijven.
Een hartelijke hand
je vriend
Jac v Looy
Schrijf nog eens terug.
De fresco's van Rafaël zijn zeer schoon, daarover later.
Zou je Karsen voor me willen groeten en Valk en de andere vrienden natuurlijk.
Karsen, heeft me geschreven, dat ik zeer hartelijk vond, je moogt hem wel bedanken
voor me ook. Zeg Zaterdag aan Chap dat ik op wraak broed, hij zal er van lusten.
Keesje v. Eden heb ik ook geschreven. Vraag aan Veth of hij, als hij Wilson spreekt
de

mijn groeten doen wil, en Kloos voor de 2 maal waar Shelley's graf is.
Adio ik zal Kloos ook wel eens schrijven maar daarom kan hij toch wel eens
beginnen.

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 6 april 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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Ewijkshoeve 6 April '85.
Hoog geachte heer,
Ik moet u even hartelijk dankzeggen voor uw vriendelijke mededeeling. Het deed
mij erg veel genoegen het van u te vernemen. Alleen had ik zoo gaarne uw
persoonlijk oordeel gehoord. Ik ben wel bang dat u er mijn oude fouten in gevonden
zult hebben, ik bedoel niet hoofdzakelijk slordige teekening maar ook de ruwe manier
waarop het geschilderd is, maar 't sujet kwam mij nog al gezond voor en niet
afgezaagd; en is dat niet al iets?
Wanneer ik klaar ben met een paar schilderijen die ik gaarne in Rotterdam zou
hebben, denk ik voor eenigen tijd naar Parijs te gaan.
Intusschen, Hoog geachte heer, blijf ik met bizondere hoogachting
uw dienstw.
WA Witsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
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Plaats: Amsterdam
Datum: [8 april 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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Amsterdam Woensdagmiddag - Postkantoor
Ik weet niet of je al op Arti geweest bent. Ik ben een dag in de stad voor commissies
en was er van morgen. Je schilderij houdt zich best. Men vindt het mooi. Ik sprak
Poggenbeek, die het roemde, en als verheugd scheen dat je zoo'n revanche nam.
Hij schijnt meê opgehangen te hebben. Je hangt à la rampe bijna in het midden.
Het verschiet en de lucht zijn geloof ik nog het beste. Er zijn mooie dingen.
Als je de knecht van Arti kent zou ik hem verzoeken het een beetje uittehalen of
te vernissen. Het hindert van dichtbij een beetje. Ik kon niet voelen of het droog
was. Het was vòl.
Na groeten
Jan V.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Rome
Datum: [16 april] 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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Roma Cafe Greco Donderdagavond 1885
Wimpje,
Van middag ontving ik een zeer prettige brief van Mijnheer Allebé. 't Is de moeite
waard een brief van hem te lezen, een man van goud, zooals we geen tweede in
Holland hebben. Van alle vrienden houdt hij mij het best op de hoogte en zoo schreef
hij mij ook nu weer, dat je schilderij in Arti een goed, ernstig werk was, met de
noodige fijnheid van opvatting. Israels had er van gezegd: knappe jongen, goede
schilderij, maar heeft Bast. Lepage te veel gezien.. Daar had Allebé erg veel over
te zeggen, en vond het zeer aangenaam dat de jongelui, uitgaande van de natuur,
zich liever lieten commentarieeren door Millet, Breton, Bast. Lepage. In de volgorde
dier namen zit, dunkt mij, al veel te denken.
Je weet hoe ik met je schilderij ingenomen was, en als je er aan hecht, wil ik wel
je geluk wenschen, dat er deze keer tenminste, meer appreciatie zal zijn voor een
goed en schoon streven..
Maar waarom moet ik dat alles vernemen van Mijnheer Allebé. Ben ik zóó
vergeten, of heb ik mijn mond voorbij gepraat. Allebé wie ik net schrijf als aan jelui
en wie ik ook mijn sonnetten stuur, schreef, dat hij nog nooit van een leerling, zulke
brieven gekregen had, zoo oprecht, enz.
Nu en nooit zal ik, tegenover vrienden me anders voordoen dan ik ben, wie het
niet bevalt, basta. Doe me het plesier en schrijf me eens hoe de kennissen spreken
over je werk, en wind er geen doekjes om, om je zelve wat veel te prijzen. Doe mijn
hartelijke groeten aan de Coba's, en stel je verblijf naar Parijs niet te lang uit. Ik
verzeker je dat het nuttig is. Kon je maar hier komen in
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Naar Amsterdam schrijf ik vooreerst niemand als Allebé.
Een hartelijke hand van
je vriend
Jac v Looy.
Van Martha v. Vloten kreeg ik ook een lieve brief.
Groeten aan allen.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 23 april 1885
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1229

[1:1]
Ewijkshoeve den 2[3/8[?] April '85.
Je briefkaart deed me veel plezier, Looytje. Ik had je zeker al weer eens geschreven,
als ik je adres maar wist. Deze zal ook pas over 'n paar dagen weg kunnen als
iemand 't me weet te zeggen; want jij, in Italië bent niet verder van onze
Amsterdamsche vrinden af dan ik: ik zie of spreek níemand. - Veth is in Dordt en ik
zou 'm ook voor dood kunnen gehouden hebben had hij me niet nog pas kort geleden
'n briefkaart geschreven. Hij is de academie ontvlucht om 'n schilderijtje te maken
waar hij meer plezier in heeft dan in Egyptenaren en dergelijken. 't Is dan ook 'n
beroerde tijd, als men niet weet wat te doen. 'k Weet niet of 't hem gaat zooals mij:
Ik wist wel wat 'k wou maar 'k begreep 't niet; ik heb dat later ingezien toen 'k uit
dien chaos was en begon te begrijpen dat de weg voor íedereen niet dezelfde is.
Ja Looytje, ik ging daar bijna over dingen praten die mij alleen aangaan; maar ik
heb met jou altijd 'n zekere aanvechting om vertrouwelijk te worden. Dat zit 'm daarin
denk ik dat 'k van onze kennis making af me nogal aan je gehecht heb met al de
kracht van m'n 16 jaren. Eerdaags beweerde iemand dat 'k net zoo'n romantiesche
kop had als Delacroix in z'n jeugd; en als 'k zoo een en ander na ga dan moet 'k
bekennen dat 'k aardig wat van die vervelende onhebbelijkheid over boord te gooien
heb gehad. 't Was wel wat
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kinderachtig.
Die tijden zijn goddank voor bij. Ik geloof dat 't nog 'n achter blijfseltje was van de
romantiek toen schrijvers en schilders en kunstenaars in 't algemeen, gezamentlijk
te velde gingen om voor de rechten van hun kunst te vechten. - Wij zonderen ons
af en leven geheel in onze eigen kunst zonder ons veel te bekommeren wat anderen
vinden en zeggen. We leven 't dagelijksche leven van ieder burgerman omdat om
't te schilderen we 't moeten kennen en begrijpen. Onze liefde voor de natuur, onze
haat aan alles wat gemaakt, geposeerd en valsch is, sluiten ons op in onze ateliers.
We hebben geen behoefte meer aan die groote vriendschap, we gelooven aan niets
dan aan ons zelf, omdat we maar éen waarheid kennen die evenmin op die van 'n
ander zal lijken als ooit twee menschen op elkaar, zedelijk of lichamelijk.
r.

't Verwondert me niet dat M Allebé vindt dat je hem prettig schrijft, en omgekeerd;
jullie hebt mekaar altijd goed begrepen; daarentegen ben ik hem niet sympathiek.
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Toen hij me schreef over m'n schilderij (dat het aangenomen was en ik er veel
genoegen van zou hebben etc.) heb ik hem om z'n persoonlijk oordeel gevraagd.
Hij
[1:3]
heeft me daarop niet geantwoord. Hij heeft veel en betere dingen te doen, maar 't
bewijst genoeg hoe hij met me is. - Poggenbeek en Kever vonden Peter heel goed
en Verhulst en verscheidene vrinden schreven gelukwenschen. 't Is nu naar
Antwerpen en ik hoop dat ik daar evenveel plezier ervan zal hebben als in
Amsterdam.
Ik werk nu hard voor Rotterdam aan een groot en 'n klein schilderij. 't Kleine komt
gauw af. - Verleden week ben ik met C's naar Parijs geweest om de tentoonstellingen
van Delacroix en Bastien Lepage. Je begrijpt wat 'n heerlijkheid! Millet heeft gezegd:
Il n'y a production qu'ou il y a expression, en daarnaar te oordeelen moet hij veel
van Delacroix gehouden hebben. Ik heb dikwijls aan Allebé gedacht bij 't zien van
die leeuwen en tijgers; ik had nooit zoo iets gezien van expressie. Voor hem schijnen
mouvement en kleur twee machtige dramatiesche elementen te zijn. Bij hem wordt
alles ondergeschikt aan de handeling: 't schilderachtige geheel - kleuren lijnen etc.,
hoe noem je 't - wordt middel. Hij verwaarloosde alles misschien wel 'n beetje om
z'n sujet uit te drukken; van daar dat voor mij de inhoud van z'n werk superieur is
aan den vorm, en dat is zeker beter dan 't omgekeerde.
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Ik heb me altijd voorgesteld dat hij 'n woedende colorist was en dat is me erg
tegengevallen. Afgescheiden van de opvatting van 't woord - voor mij is Rembrandt
in de eerste plaats colorist, en niet Rubens of Makart of god weet wie die allerlei
sterke kleuren naast elkaar zetten en zich voor de rest weinig om hun onderlinge
waarden bekommerden - ook wat kleur op zichzelf aangaat vind 'k de graflegging
van Titiaan uit den Louvre, waarnaar jij die gravure hadt, - rijker en intenser. Maar
hoe 't ook zij, je gaat half verblind weer de straat op en je oog zal weinig
gedisponeerd zijn om B. Lepage te genieten. Al z'n werken waren bij elkaar - behalve
z'n Jeanne d' Arc - en ook z'n schilderijen van 't concours voor den prix de Rome,
dien hij niet gekregen heeft. Een ervan was de annonciation aux bergers, heel
e

origineel en erg mooi: dat kreeg 'n 2 prijs. 't Andere Priamus die bij Achilles komt
vragen om 't lijk van Hector vond 'k niet mooi, hoewel toch knap. Maar z'n groote
schilderijen, de aardappelen rooisters, de mendiant, de foins, l'amour au village, Père Jacques!! heerlijk, heerlijk! 't Spijt me zeer dat Israëls gezegd heeft dat ik al
te veel naar Bastien gezien had; - ik had heel weinig gezien - maar nu 'k veel gezien
heb, zooveel als men van hem zien kan ben ik tot de conclusie gekomen dat - al
wou 'k nog zoo graag - m'n werk nooit op het zijne zal lijken. Hij heeft allerlei
kwaliteiten
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die ik nooit zou kunnen krijgen: hij teekent heerlijk, schildert erg handig en knap,
z'n heele werk ademt fransche habiliteit in den besten zin, terwijl ik..... och god, 't
is te gek! Jij, Looytje, weet wel 't best welke qualiteiten ik mis! Ik heb alleen 'n beetje
gevoel voor m'n sujet en als 'k dat zal leeren begrijpen dan zal 'k ook wel eens iets
goeds maken, ook buiten Israels en B. Lepage om. Je begrijpt dat ik geen vergelijking
zou maken. Wat 'n kerel! Ik hoor 't alleen maar van anderen waaronder ook
journalisten. Ze vallen geloof ik allemaal over 't soort sujet. Op zich zelf lijkt 't er
niets op, alleen is 't 'n bijna levensgroot figuur in de buitenlucht en dat doet 't 'm. En
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hoeveel kruis afnemingen, grafleggingen etc., etc., zijn er niet geschilderd die niet
op elkaar lijken! Schrijf me eens of je 't niet wat gezocht vindt.
In den Luxembourg heb 'k genoten van Millet, Rousseau, Corot enz. In den Louvre
heb 'k veel naar de Italianen gekeken, de teekeningen niet te vergeten! Ik ben er te
kort geweest om er veel aan te hebben maar als 'k voor Rotterdam klaar ben ga 'k
er weer heen waarschijnlijk met Veth als hij bij z'n plan blijft; maar tegen den zomer
wil 'k terug zijn om te beginnen aan 'n groot ding dat 'k in m'n hoofd heb en
verscheidene anderen; en dan zal ik God om intelligentie vragen!
Vrijdag ga ik weer naar Chap; we maken veel muziek en die avendjes vind 'k altijd
heel
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aardig. Gewoonlijk komt v. Eeden, Kloos, Verwey & Aletrino. Chap is erg muzikaal
en schijnt er veel van te houden; onze smaak en keuze in muziek sympathieseeren
zeer.
Ik moet nog even iets over je brief zeggen. Niet dat-i me zoo veel plezier deed zulke gemeenplaatsen gebruik 'k maar éens in 'n brief al ben 'k er nog zoo sterk in
- maar 'k heb door 't lezen van je brief spijt gekregen over 'n onoprechtheid in mijn
vorigen. Ik schreef zoo over die gore stadslucht expres - omdat ik wel eens gemeend
heb dat je laag neerzag op m'n buiten leven en m'n werk hier. 't Was 'n
kinderachtigheid want 'k weet te goed dat jij niet tot diegenen hoort die alles wat
geen ‘grande peinture’ - liefst historie of veel naakt met veel chic - is belachelijk
vinden. Zoo hoorde 'k een onzer wederzijdsche Amsterdamsche antipathiëen zeggen
dat 't moestuintje van Mauve, 'n burgerlijk schilderij was. Er had zeker 'n
aristocratiesch dametje in die tuin moeten zitten! Als ik 't in m'n macht had, zou 'k
je 'n brief schrijven waaruit bij 't openmaken je 'n frissche hei wind tegen woei. - Van
daag ben 'k aan 'n schapenstalletje begonnen dat éen heerlijkheid van blonde
toontjes is. Wat dien paradox aangaat, daarover zijn we 't eens, alleen wat jij krachtige
oogenblikkelijke
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ingeving noemt, vind ik geen fantasie. Maar we bedoelen 'tzelfde; laten we over 't
woord dus niet vechten. Noem, als ik je zoo eens iets vraag waarover 'k 'n oogenblik
denk, geen theoretiseeren. Dat kan 'k trouwens heelemaal niet en heb er buitendien
'n hekel aan.
Is 'n woordspeling en 'n paradox 'tzelfde?
Ja, want ze zijn beiden vervelend.
Wat ben 'k nieuwsgierig om te zien wat je gemaakt hebt! Ik kan 't me denken dat 't
mooi is met zon. Je schijnt veel te werken en geen tijd genoeg te hebben. Wat
hebben wij schilders toch 'n leventje! Wel meer tobberij en meer moeielijkheden
maar ook veel meer genot. Die arme, arme Bastien die niet meer kon werken en
maar in z'n atelier zat z'n studies te bekijken. - 't Is de verschrikkelijkste toestand
die 'k me kan denken. Er schijnt 'n mysterie te liggen over z'n ziekte. In Parijs wist
men niets bepaalds; maagkanker, heette het. Wat doet 't er toe?
Karsen spreek 'k nooit. Valk evenmin. Kloos heb 'k ook niet meer gezien den
laatsten tijd; en Chap heb ik voorbereid op je wraak; hij scheen al bij voorbaat ervan
te genieten.
Hoor je nog wel eens iets van de uit te geven Julia?
[2:8]
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Laatst vertelde me Kloos dat hij in de laatste negen maanden meer dan 1200 regels
geschreven had ('k sta niet in voor 't cijfer, maar 't was heel veel) waaronder van
alles maar vooral lyriesch. Hij zei dit zoo geheimzinnig dat 'k eruit begreep dat 't
daarvoor geweest was; 't was heel laat op den avend of vroeg in den morgen wat
overeen uitkomt en bijna had hij me alles verteld. - Mijn niet-begrijpen was
onnatuurlijk en hij zal me voor heel stomp of dronken gehouden hebben.
Deze brief is wel wat lang en 'k zou zeggen lees hem maar niet als 'k kon
verwachten dat je aan 't eind zou beginnen. Vele groeten van hier.
'n Hartelijke hand van
je vriend
WimWitsen
Schrijf me meer over die fresco's van Rafaël. Dat schilderijtje in den Louvre waar
van Veth 'n photographie heeft, is heerlijk.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 29 april 1885
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br.11; [1:1] op microfiche
nr. 105/68, [1:2] op nr. 105/69

[1:1]
Ewijks hoeve 29 April '85.
Jan Piet ben je dood? 'k Weet waarachtig niet eens of je in Amsterdam of nog in
Dordt bent. Ik droomde dat ik bij je op visite was in Dordt; jij lag in bed en begreep
volstrekt niet wat ik kwam doen. Je vader was erg boos en sprak veel fransch. Enfin,
't was 'n heel verhaal maar te droomerig om precies na te vertellen. Ik maakte kennis
met je geheele familie die me allemaal uit lachten, etc. etc.
Wat was die Peter ingeschoten! ik dank je voor je bericht; Wijsmuller heeft 't voor
me vernist. Over 't algemeen vond men 't niet slecht; ik heb de andere lijst nog
gezonden zoodat 't in Antwerpen niet zoo armoedig zal doen. Zeker zullen ze het
daar zoo goed niet hangen, naar je briefkaart te oordeelen vond jij er niet veel aan.
Toch zou 'k meer bepaald je oordeel willen weten ik heb daar meer aan dan aan al
dat goed vinden. Voor Rotterdam ben 'k bijna klaar, twee of drie al ze 't aan willen
nemen. Wanneer kom je eens zien?
In Parijs heb 'k niets gezien bijna dan Delacroix en B. Lepage; even in 't Pantheon
en 'n paar dagen in den Louvre waar 'k me 'n beetje georiënteerd heb om 't meer
en

op m'n gemak te zien na den 15

Mei. We moeten nu eens af-
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spreken hoe we doen. Ik weet 'n goed adres waar we alleen 'n kamer kunnen krijgen
zonder kost, zoodat we zoo goedkoop leven kunnen als we maar willen. Je vindt
zeker ook dat we niet met 'n retour gaan moeten, dat is te kort. In 't terug komen
kunnen we dan naar Antwerpen gaan. Schrijf me er eens over.
Waarom exposeer je niet in Rotterdam?
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Vrijdag ga 'k weer naar Chap; als je in Amst. bent hoop 'k je te zien. We moeten
eens praten en ons bij voorbaat verlustigen in de mooie dingen die we te zien krijgen.
Ik werk hard tegenwoordig; 't weer loopt nogal mee, en 't is 'n mooie tijd; ik heb
dan ook weer vier nieuwe dingen onder handen behalve de etende Peter, die
heelemaal veranderd is óok van formaat.
In den Louvre vond ik v.d. Sande die 'n klein schilderijtje van Maes copieerde,
even vervelend en saai als hij zelf is.
'n Hand van
je vriend
WimWitsen

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
Datum: 1 mei 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Spankeren bij Dieren.
1 Mei 85.
Waarde Witsen,
Niet alleen dat ik je uitnoodiging niet vergeten had, maar ik had er zelfs vast op
gerekend bij je te komen. Je heden morgen ontvangen brief (die mij, al was hij kort,
veel genoegen deed) zal mij met meer vrijmoedigheid daarvan doen gebruik maken.
Zonder verhindering hoop ik in 't begin van Juni bij je te komen. Het spreekt dat ik
nader den dag mijner komst aan je goedkeuring zal onderwerpen.
Ik ben hier te Spankeren bij mijn ouders die zooals ik je misschien gezegd heb,
verleden jaar hier heen zijn getrokken. Met April hier gekomen vind ik
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de eerste dagen veel moois. Langzamerhand is mijn vuur echter gaan verflauwen
en ben ik nu zelfs zoover dat het me hier verveelt.
Daardoor ben ik gaan zoeken en geraak zoodoende tusschen beide zoover van
huis dat ik dikwijls de volgende morgen nog vermoeid van 't loopen uit de veren
verrijs.
Ik heb mijn penseelen dan ook netjes schoongemaakt en zal eerdaags nog mijn
palet afbranden (niet verbranden) om daarna een nieuw leven te gaan beginnen.
Was het niet dat ik met Voerman afgesproken had een schilderij met beesten te
maken dan was ik allang hier van daan en zat in Nunspeet. Hij zal namelijk hier
komen.
[1:3]
Mijn schilderijen voor Rotterdam zijn op 't oogenblik te Zutphen geëxposeerd. Ik kan
me begrijpen dat je genoten zult hebben van de werken van Bastien Le Page. Enkele
stukken zag ik van hem indertijd te Brussel en nu laatst op de internationale te
Amsterdam. Een groot man! die zoo de werkelijkheid kon weergeven. De la Croix
ken ik niet anders dan van naam.
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Dezen morgen ging ik naar de Steeg en zag daar die beroemde Middagterallee.
Heerlijk mooi, nooit een laan zoo indrukwekkend gezien. Je zult zeker ook dikwijls
ondervonden hebben dat een indruk niet alleen gemaakt wordt door mooie kleuren
of lijnen, maar dat de geluiden hetzij door vogels menschen of andere oorzaken
gemaakt op de
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stemming van grooten invloed zijn. In die laan nu zit een geluid die met zijn zichtbare
grootschheid een verbazende indruk maakt. Zoo iets is vind ik niet te schilderen.
Evenmin als de stemming is weer te geven die men dikwijls krijgt door voglengezang
waardoor het landschap een groote bekoorlijkheid heeft. Ik kan hierover niet duidelijk
zeggen wat ik eigenlijk bedoel.
Op de wandeling zal het ons wel eens overkomen dat wij reden hebben daarover
te spreken.
Meiners gaat met 1 Mei te Doesburg wonen, ik zal hem nu waarschijnlijk wel eens
zien.
Ontvang mijne hartelijke groeten en wil mijne respectvolle aan je famille doen.
Je vriend
W.B. Tholen.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 4 mei 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordt 4 Mei '85. nam. 3½ uur
De menschen overladen me met weldaden. Ik krijg brieven van Looy, Albertje, jou
en titteltje-titteltje en laat me dit alles maar langs mijn kouwe kleeren glijden ... zonder
te antwoorden. Je had wel recht te vragen of ik dood ben. Ik denk het soms zelf! Ik
spreek niemand en dat is voor mij al iets heel ongewoons, en wat nog ongewooner
is, ik had ook geen behoefte aan spreken. Gewerkt heb ik ook niet heel veel. Ik ben
weer een poosje in Amsterdam geweest om het portret van Maria klaar te maken
voor Rotterdam. Nu het klaar is, ben ik besloten het niet te zenden. Het is
afschuwelijk! Een jongen die voor 't eerst een kwast in zijn handen krijgt kan het
beter. Mijn schilderijtje hier van een touwdraaiertje is àf, of komt morgen àf. Het is
ten minste beter. Wat er in is, is uit de natuur, zonder soep, maar het is wèl simpel
en onredzaam geschilderd. Al vindt iedereen het leelijk, wat het betrekkelijk is, dan
vind ik er zelf nu toch eens een klein iets-igheidje in. Wat toon of stemming of zoo
iets. De dagen dat ik er aan werken kon, (en als het een grijs dagje was werkte ik
hard) heb ik mij voor het eerst waarlijk schilder gevoeld. Vergeleken bij die geestdrift
moest ik zelf lachen als ik eens zag wat er stond. - Maar moeder Natuur laat zich
niet aan den eersten den besten die een paar weken om haar vrijt kennen. Ik wil
gewillig een kind zijn als zij me wil opvoeden; mijn werken begint pas. Maar ik heb
't weer razend over mezelf
[1:2]
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- maniac!
Omdat ik er op drukte in die briefkaart dat ‘men’ je ‘Peter’ mooi vond, bedoelde
ik nog volstrekt niet dat ik het niet vond! Dat hoefde ik niet meer te betuigen, docht
me. Ik moet zoeken om m'n aanmerkingen te vinden. Ze waren deze.
De heî achter den man vond ik wat rauw, maar ik geloof dat dit veel aan het
ingeschotene lag. Hooger op werd hij beter. De lucht is prachtig. Maar dat stuk hei
achter den kop van Peter leek me wat vast. Als ik het wel heb, hebt je de vormen
in het zand op deze wijze vereenvoudigd. [hier een schetsmatige aanduiding,
waaronder van links naar rechts de letters A, B, C. staan]*
Als A voorstelt iets uit de natuur dan vereenvoudigde jij niet door er B van te
maken, dat wil zeggen door het wat door je oogharen te bezien, en alles iets
droomeriger te maken, maar dan maakte jij er C van. D.w.z. je fixeerde de vorm,
en styliseerde haar, en accentueerde wat je er karakteristiek in gevonden hadt.
Ik geef toe dat ik een beetje klets, maar het is toch geloof ik waar, dat van het
groote zien der zoogenaamde impressionisten of tonisten (of hoe de lui heeten
mogen) er nog wel een klein beetje in dat brok hei had kunnen zijn. Een
landschapschilder hier in Dordt dien jij toch niet kent, en die kennelijk min of meer
het zelfde vond als ik, maakte er zich af door te zeggen, dat hij het nog een beetje
‘academisch’
[1:3]
vond. Dan vond ik nog dat de kop niet genoeg op dezelfde wijze geschilderd en dus
anders gezien was dan de omgeving. Ten minste de overgang van kop tot zand
was te plotseling..
Ten slotte vond ik den soepketel niet mooi, en de handen een beetje ingevuld..
In 't algemeen vind ik dat je je met dit stuk werkelijk een plaats hebt veroverd iets zeer individueels. Thijm snapte er natuurlijk niets van, en zag niet dat dit in de
zalen van Arti waarlijk nieuw was. Hoe gek toch naar ‘eens iets anders’ te vragen,
als men van het bestaande volstrekt niets begrijpt. 't Is een aterling!
Nu eens over Parijs. Ik heb al een heel plan gemaakt als jij ook zoo kunt en wil.
Woensdag acht dagen vind ik je om vier uur ergens in Amst., je doet me nog even
het plezier m'n schilderijtje te gaan zien op m'n loge. We gaan dan zoo gauw mogelijk
weg, desnoods met den nachttrein naar Parijs. Ik heb dan veertien dagen tijd omdat
ik met Wilson heb afgesproken dat ik één keer Tooneelschool zou verzuimen.
In Parijs is weer veel te zien, een expositie met 300 werken van Menzel, en een
vervolg expositie van de ‘portraits du siècle’. Mijn hoofd zal omloopen die veertien
dagen. Maar ik bepaal me bij waarvan ik hoû. Het ‘interessante’ kan mij nu eens
niets schelen.
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Als ik dan van Parijs terug kom en ik het met Allebé een beetje kan vinden ga ik
hier weer wat schilderen, nog al groot!
Jij hebt een brief van Looy die ik nog niet gelezen heb, en ik heb er een dien jij
nog niet kent. Ook heeft Coba nog dien ongelukkigen dien ze meneer Mauve voorlas.
Is hij nog buiten geweest? Zijn klein schilderijtje met het ploegje vond ik maar
matigjes; maar het was, geloof ik, ook vreeselijk ingeschoten. Ik heb een brief van
Zilcken gehad. Ik had hem geschreven of hij ook kunstlievende leden kon noemen.
Hij heeft ziek gelegen in Parijs. Wil jij ook eens wat werk maken van kunstl. leden?
Ik heb aan al de werkenden hierover geschreven. Ik heb weer gekke ondervindingen
met etsen gehad die ik je wel eens vertel.
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Groet de Coba's hartelijk. Ik had hen al eens willen schrijven maar mijn eenig
excuus is dat ik tegenover ieder met stomheid geslagen ben geweest. Dat is bepaald
een soort ziekte waar men niet af kan komen.
Adieu
Jan Piet.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 7 mei 1885
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 12; [1:1] op microfiche
nr. 105/70, [1:2] op nr. 105/71
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Ewijks hoeve 7 Mei '85.
Wat ga je nu beginnen Jan Piet?
Wou je alleen vooruit gaan of wil je dat 'k m'n werk in den steek laat? Ik kan
en

onmogelijk klaar komen vóor den 15 ; 'k werk als 'n paard maar zal al den tijd
noodig hebben. Ik had me voorgesteld Saturdag met den nachttrein om 5 uur uit
Amsterdam te gaan, kunnen we dat niet doen? Misschien was 't goed wanneer jij
Woensdag ging, want ik zal niet zoo lang in Parijs blijven kunnen; om 't geld dat 'k
niet heb. Van Brussel af dacht 'k dan 'n retour te nemen om in 't terug gaan in
Antwerpen 'n dagje of drie - vier te blijven. Of 'k 't zoo doen zal weet 'k niet maar
hoe 't zij, vóor Saturdag (16) kan 'k niet weg. Je exposeert je schilderijtje ook in
Rotterdam? 't Spijt me dat 'k 't niet te zien krijg op je atelier. Je critiek op m'n Peter
was geloof ik heel juist, alleen wat je van de schildering van den kop zei ben 'k niet
eens; of je bedoeling moest zijn dat hij uit den toon is - dat kan; de schildering van
zand en die van 'n kop mag dunkt me niet dezelfde zijn; maar 't verschil mag ook
niet hinderlijk zijn en dus zal je wel gelijk hebben. Te academiesch houd ik er ook
voor; nl. in den slechten zin. - Dat is voor mij rethoriek waarin 'k
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even gauw verval als in gemeen plaatsen wanneer ik schrijf.
Kun je me 't adres eens opgeven over dien plaatdrukker in Brussel; die kerel drukt
mooi, dunkt me. - 'k Ets veel maar slecht.
s

Schrijf me nog even hoe je doet; de groeten van C' ,

WimWitsen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
Datum: 22 mei 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Spankeren 22 Mei 85.
Vriend Witsen,
Je schreef, me laatst dat je 1 Juni weder te Baarn zoudt wezen. Voor 't geval er
eenigen tijd verloopt eer je dezen ontvangt, schrijf ik nu reeds om, als het je
ongelegen is, ik op 3 Juni aanstaande van je vriendelijke uitnoodiging gebruik maak,
nog bij tijds andere plannen kan maken.
Het weer is onaangenaam hier, weinig gelegenheid daardoor om met pak en zak
uit te trekken. De werkzaamheden op de heide, die ik dagelijks zien kan doen mij
gedurig aan je schilderij van Antwerpen denken.
[1:2]
Gaarne zal ik dus een lettertje van je ontvangen, tot 30 Mei ben ik hier, en zal als
je 't goed vindt nader schrijven met welken trein ik kom. Als ik uit den Haag ga, tot
welk station moet ik dan reizen? De Bildt?
Ontvang mijne hartelijke groeten,
je vriend
W.B. Tholen.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Rome
Datum: 2 juli 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Roma 2 Juli 1885
Beste Wim!
Zie zoo, van avond keer ik de eeuwige stad de rug toe en zoo eeuwig als hij is
kan ik niet zeggen, dat ik er veel hartzeer over heb. Toch zou ik onrechtvaardig zijn
als ik niet eerlijk bekende er ontzaggelijk veel genoten te hebben - vooral deze
winter. Toen waren Michel Angelo en Rafaël, en Leonard da Vinci en zoovele
anderen, de eenigen met wie ik omging en van wie ik krachtige impressie's kreeg.
Toen kwam de warmte, die wel te verdragen is, als men iets belangrijks en een
goed atelier heeft, maar het leven op de boer of op straat, is alles behalve
aanlokkelijk, vooral voor menschen als wij, die aan gestadige en ingespannen arbeid
gewoon zijn. Ik ben er dan ook totaal ziek van geworden en zoo mager als een
bokking. Ik was in mijn klein hokje waar ik ook sliep, een schilderij begonnen, naar
een indruk die ik met het Carnaval gekregen had - 't had me gefrappeerd onder al
die drukte, door het rustige dat er in was. Alles recht, een klein meisje, erg arm, had
bloemen en confetti's op geraapt, en stond met de arm vol, voor zich uit te kijken,
achter haar was het perron waar op Italiaansch landvolk te wachten stond, rustig
op de dingen die komen zouden, alles recht en zonder effect zooals Dunselman
zegt, naïf, en geen ding voor iemand die de Elia geschilderd heeft.. Ik was met
plesier
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begonnen, en had het ook wel doorgezet, ondanks de ellendige groene reflectie
van de tuin, die naast mijn atelier is en ondanks de zon, die er tot elf uur is, daar
wordt de kleine meid ziek, en is nog niet beter, en laat me zitten met een half
aangesmeerd ding, daar niets van goed is als de intentie. 't Was bovendien zeer
onverstandig in twee maanden met alles wat er te zien is, (ik heb lang niet alles
gezien) iets dergelijks te willen maken. Dat was een ellendige tijd, en geloof me, ik
heb je expres niet geschreven, om dat je in de laatste tijd, bij het plesier dat je van
je werk hebt.. geen jammerklachten van half zieke gecontrariëerde lui van noode
had, geloof me 't was vriendschap, en aan Veth schreef ik omdat ik met hem een
zaakje te behandelen had, en Allebé moet ik wel schrijven. Toch heb ik een
werkkracht ontwikkeld, daar ik zelve over verbaasd ben, en al heb ik weinig
belangrijks uitgevoerd, deels omdat ik geen indrukken (van kleur) meer kreeg, deels
omdat ik landerig en ziek was, toch zal je wel zien aan mijn croquis, wat ik
rondgesjouwd heb en alles behalve voor mijn plesier hier geweest ben. Waaij is
verstandiger geweest, die heeft 2 copiën naar Michel Angelo gemaakt, grootendeels
naar fotografie. Ik maar een, en een schets die niet afgekomen is, in details niet,
omdat de steiger afgebroken werd. Bovendien, de laatste tijd is door de reflectie de
Capel zoo gereflecteerd dat de sybille er uitziet of ze met was ingesmeerd is. Maar
handen te gaan zitten teekenen, in een spiegel, al heeft Waaij dat nog zoo handig
gedaan, daar ben ik geen man voor, en dat zal wel de oorzaak zijn, dat ik niet zooveel
gedaan heb als hij, al heb ik tienmaal meer gewerkt.
[2:3]
Neen Wimpje ik verkies Holland. Daar had ik bovendien veel meer voedsel voor
mijn fantasie en niet zooveel afleiding, door allerlei kleine dingetjes, die wel aardig
en dikwijls zelfs zeer mooi zijn, maar die men toch niet maar zoo eventjes kan gaan
zitten maken.
Nu ga ik naar Napels, en wat men mij daar van gezegd heeft vrees ik, dat ik er
niet veel bizonders uit voeren zal! Alles is rood, blaauw groen, en beschenen door
een zon, geen oostersche zon, waar Fromentin van spreekt, maar een glinsterende
massa licht, daar je nooit bij kan, en die omdat hij overal schijnt, met kleine brokjes,
rammelt en zeer doet aan de oogen.
Ik ben 5 dagen in Marino geweest, dat ligt in de bergen, en daar ben ik weer veel
frisscher geworden. God, men zoude daar zulke aardige schilderijtjes maken kunnen.
Kinderen goddelijk, en iedereen kon me daar. 'T was er echter erg lastig, om te
werken, dadelijk zit men in een kring en dat is in Italië om de dood niet alles, om
verschillende redenen, die ik je maar niet zeggen zal, en die je bovendien toch wel
begrijpen zult, krab maar eens aan je been of ergens anders dan zal je het wel
vatten. Toch waren ze erg lief die kinderen met hun eeuwig gezanik ‘fate il un ritratto
a mei’, ‘maak een portretje van me’, daar was de zon ook mooi, en eigentlijk om je
de waarheid te zeggen ben ik maar weggeloopen, omdat ik er toch niet blijven kan,
en volgens de instructie Napels moet bezoeken na Rome, en de warmte is klimmend,
en Napels nog heeter dan Rome. Ik ben nu wéér geheel kalm en heb me geschikt
in het vooruitzicht van te leven als een halve reiziger en ik zal zoo verstandig
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zijn me niet ziek meer te maken, en te werken zooveel ik kan. Toch Wimpje, de
natuur is overal mooi, en het kan hier zoo mooi zijn, al staan onze handen, onze
hollandsche handen, hier wel een beetje verkeerd. Ik geloof als ik hier een paar jaar
was, dat ik toch niet verkies, ik hier heele goede dingen van daan zou brengen en
voor het maken van een groot schilderij, de modellen loopen de deur plat. 't Is waar,
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ze zijn voor het grootste gedeelte niet erg sympathiek maar voor een flink schilderij,
kan men ze hier goed gebruiken.
Ik heb na dien tijd, geen versregel meer in 't hoofd gekregen - wel een bewijs hoe
geoccupeerd ik was - en weinig in die stemming die voor mij in Holland zoo genotvol
waren. Enfin ik zie de zaken voor het oogenblik nog al ruim in en wat er in zit komt
er ook uit ook, als men maar gezond blijft.
Ik sukkel hier erg aan mijn oude kwaal; je weet wel, en dat maakt me dikwijls
schrikkelijk zwaarmoedig, en dan moet ik alles inspannen om daar niet aan toe te
geven. Want ik moet laten zien dat ik gewerkt heb, en ons grootgeestig bestuur
gelooft, dat men het beste werken kan als men zoo wat voortgezweept wordt, door
een land dat men niet kent, en ook niet lief heeft, juist omdat men het niet kent.
't Is anders niet onaardig al die vreemde zaken te zien, en liever doet men veel,
al was het alleen maar indrukken vasthouden. Ik zal in Holland daar wat meer aan
gaan doen, en me niet meer zoo opsluiten..
[3:5]
Hoe doet jouw werk in Rotterdam (en mijn portret grof niet waar?). Ik wilde wel dat
ik wat rustiger werken kon, misschien zal het komen, maar ik ben er bijna van
overtuigd nooit heel veel plesier van mijn werk te zullen hebben. Maar werken is
zalig, en prettig, al is de napret alles behalve plesierig, en, als ik een eenvoudig
briefje krijg van mijn zuster of zoo, waaruit een kalmte spreekt, en een rust, dan kan
ik die eenvoudige zieltjes benijden en de tijd terug wenschen, dat ik ook zoo was,
en niet geslingerd, door allerlei plannen en onvoldane wenschen. Maar leven in een
roes, maar een roes die men niet vieren kan, al is het resultaat nog zoo weinig
beantwoordend aan de opwinding, dat is heerlijk, niet waar, of rustig iets te gaan
zitten namaken, ik wilde dat ik dat beter kon, enkele keren gaat het wel eens, maar
niet dikwijls.
Werkt Tholen nog bij je - doe hem mijne groeten en feliciteer hem met de medaille
en met het verkoopen van zijn werk. Jelui zijt er boven op, en voor mij, o dat zal
lang duren nog, dat me heel weinig schelen kan, voor het oogenblik.
Nu Wimpje schrijf me eens terug, poste restante, Napoli dan haal ik de brieven
af.
Van nacht ga ik op den trein zitten, en stijg morgen ochtend uit in een tusschen
plaatsje. Naar alle waarschijnlijkheid, ga ik de zoon van Vosmaar opzoeken. Hoe
gaat het met de ‘gulden winkel’ en met de
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luidjes. Kloos is geëclipseerd, is het niet zoo? Ik hoor niets van hem, zoo ook van
niemand. 't Is eigentlijk maar verstandig ook, want iedereen spreekt me van zaken,
daar ik voor het oogenblik beter doe niet aan te denken. Ik ga nog wat copiëeren
ook in Florence - dat staat bij een verzameling en dan heeft men ten minste kans,
niet allemaal prullen te laten zien.
Doe mijn groeten aan de Coba's, en aan je Papa, was hij niet erg in zijn schik
met het succes van je schilderij, ik kan me dat zoo voorstellen. Ik heb hier deze
winter onder de jongelui wel een beetje naam gemaakt, ook door m'n copie, en zelf,
god, ik kan het zoo leelijk vinden, en heb altijd allerlei mooie voorbeelden - in 't
hoofd. 'T ergste is dat ik nog zoo lang van croquitjes en schetsen zal moeten leven,
want iets goeds maken, kost mij tijd, en handigheid heb ik niet veel, ten minste geen
bevallige handigheid. Ik zal dat begonnen schilderij bewaren, als een aandenken
en ook kan ik er misschien in Holland met een weinig verandering wel een aquarel
naar maken. Zoudt je niet eens te weten kunnen komen, waar Segantini woont..
Misschien wel een kans, dat ik op mijn terugreis (hij woont in het noorden geloof ik,
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en niemand kent hem hier, zelfs de Italiaansche schilders niet) een bezoek breng.
Informeert eens bij Mauve - misschien wil die wel, als hij niet te veel 't land aan mij
heeft, een aanbeveling geven. Nu, schrijven doe ik niet veel meer, behalve als alles
me zoo tegen gaat staan dan krijg je nog een stortvloed van brieven. Men ziet te
veel, en daarom maakt men niets - 5 weken in Napels, Pompei, Capri, Sorrente...
- - - dan vijf weken in Florence, dan vijf weken in Venetië!! etc. etc.
Nu adieu, met een hartelijke hand
Je vriend
Jac v Looy.
Ik heb een paar dagen gebommeld en niets gedaan om niet al te moe in Napels
aan te komen. Ik heb heel chique gedineerd op de villa Medicis (de Fransche
Akademie).
Nu tot ziens
[3:5]*
't Is een vies stukje papier, en ik heb mijn hoofd heelemaal kaal laten knippen, net
een aapje, iedereen doet dat hier, en daarom ook heb ik o.a. het portretje naar de
kleine Rosa niet af kunnen maken. Waar overigens veel goeds in is, 't is in een keer
geschilderd, dus zeer oppervlakkig en zoo is alles.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
Datum: 24 juli 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Spankeren 24 Juli 85.
Waarde Wim, je vraagt om ommegaande antwoord, ik ben dus een beetje te laat.
Ik kan voor den 2 Augs. niets bepalen, ik zit hier in 't werk en moet ook nog naar
Kampen, voor 1 à 2 dagen. Als ik mede ga naar den Haag, ga ik geloof ik toch niet
naar de vergadering, daar kan ik best buiten. Maar ga jij! Als ik kan zal ik komen en
je nog nader bericht geven. Ik was daar juist aan 't werk en herinnerde me eensklaps
dat je om spoedig antwoord had verzocht. Nu zal ik deze nog in Dieren even op de
post gaan doen. Gaarne zal ik mee naar den Haag gaan, ook om Bram daar te zien.
Je hoort niets uit Liverpool? Ik zend je hier bij een reglement voor Verviers. Stuur
daar dan je schilderij heen. 't Is niet noodig om een program te vragen en ook is er
nog tijd. Of heb je voor Liverpool al alle maatregelen genomen?
[1:2]

Zoo gauw als ik kan, kom ik bij je terug, niets liever dan dat! en je werkt plezierig!
Dat doet me heel veel plezier, ik ben ook vrij druk aan een schilderij met een paar
koeien, dat houd me hier vast. Ik wilde het graag voor ik wegga afmaken, later is 't
zoo moeilijk om er weder in te komen en alles zoo droog.
Ook hier zijn zoo als je denken kunt veel mooie dingen, twee kudden schapen,
begin je niet te watertanden? en heide ook hoor! maar lang zoo mooi niet als bij jou
en de zand hoopen of heuvels zijn te ver weg, daar kom ik niet.
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Dus, ik zal je nog nader schrijven of ik mede kan gaan, nu zie ik in dat opzicht
nog geen licht.
Doe vooral wel mijne groeten aan je famille en Bram als ie er nog is, voor Coba
heb ik nog een briefje,
adieu, van mij ook een hand.
Je vriend
Tholen

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
Datum: 30 juli 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Spankeren 30 Juli 85.
Waarde Wim, mijn laatste schrijven was een haastig antwoord op je vraag. Ik zat
te schilderen en herinnerde me op eens, dat ik je ommegaande over je vragen zou
berichten. Het was toen dat ik, kwaad op mezelf over dat verzuim, gauw naar huis
liep en schreef. Het was echter geenszins het gevolg van de indruk die je brief op
me maakte.
Ik versta het zoo slecht om mijn gevoel aan anderen te doen kennen, dat ik dikwijls
aangezien word voor onverschillig, onhartelijk. Waar een vriend me de hand toesteekt
en met innigheid spreekt, weet ik niets terug te zeggen. Gelukkig als er dan nog
gelegenheid over blijft om toch ook bewijzen van trouw, van sympathie te kunnen
geven.
Het doet me denken aan 't sterfbed van de zuster van Rouffaer. (Die twee waren
alles voor elkaar en begrepen elkaar zoo goed.) Ik was één van haar laatste dagen
bij hun buiten.
[1:2]
Zij was zóó zwak dat alléén haar man en R. bij haar kwamen. Zij wenschte mij nog
eens te zien. Fluisterend zei ze mij hetgeen ook ons zoo duidelijk voor oogen stond,
dat ze het niet lang meer zou maken. Dat het haar zoo speet, dat Gerret Rouffaer
aan haar zoo veel zou verliezen, maar dat het haar toch een gerust gevoel gaf dat
zij wist dat hij niet zonder vrienden achter bleef.
Hoe graag had ik haar de verzekering gegeven dat zij van mijn gevoelens voor
G. kon overtuigd zijn! Ik wist tot mijn spijt niets te zeggen, dan dat hetgeen waarop
zij hoopte en vertrouwde, dat het er was. Zooals ik later hoorde heeft zij nog aan
G. gezegd: ‘het doet me goed te weten, dat je niet alleên achter blijft.’ Zij had me
begrepen.
Zoo tegenover jou ook, blijkt het niet uit mijn woorden - hetgeen jij in je brief voor
mij uitspreekt en hetgeen me zoo goed heeft gedaan, ik kan er niets op zeggen
maar wees overtuigd dat dat bij mij ook aanwezig is.
[1:3]
Je begrijpt dat ik de heele dag buiten zit, ook nu en liefst in het mooie landje hier
achter 't huis. Hieronder een kleine schets van het terrein. - Zooals ik gedacht heb,
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ik kan niet mede naar den Haag. - Hoe gaat het met je werk? Uit je laatste deed het
me
[linkerhelft van schets]*
wel plezier te hooren dat het goed gaat. Ik ben vooral nieuwsgierig naar de
schaapskooi, hoe die is geworden. - Ik wacht de laatste morgens te vergeefs op jou
en moet nog noodzakelijk een paar maal aan dat groote ding werken. Buitendien
heb ik nog een paar kleine
[1:4]
[rechterhelft van schets]
schilderijtjes gemaakt die bijna af zijn, één er van zend ik nu ook naar Verviers.
Wijs gaat in 't laatst dezer week naar Ellekom (tusschen Dieren en de Steeg)
studeeren. Hij schijnt het hier niet te kunnen vinden. - Je zei laatst dat je me van
hier zoudt willen halen en dat wij dan samen over Oosterbeek naar Baarn
[2:5]
konden terug gaan. Zou daar nog kans op zijn? Ik zou 't heel graag willen en je hier
't land laten zien, de vervelende logées zijn er nog niet in de volgende week. Wij
zouden dan samen een paar dagen kunnen wandelen en als je 't bevalt later met
de schilderkist terug komen. Als je wilt en uit je werk kunt, kom dan b.v. aanstaande
Dinsdag of Woensdag. Als jij niet kunt, kom ik tegen dien tijd als je zuster 't goed
vindt, bij jou.
Dus ik krijg een klein berichtje van je, liefst met opgave wanneer je te Dieren
aankomt.
Heb je ook zoo'n last van de blinde hazen, volgens jouw Jan blind'azen, gehad?

[2:6]
En nu Adieu! Doe vooral wel mijne groeten aan je Papa, zuster en Coba en ontvang
ze zelf ook.
Je vriend
Willem Tholen.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 1 augustus 1885
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 13; [1:1] op microfiche
nr. 105/72

[1:1]
Ewijks hoeve
1 Aug. '85.
Neen, Jongenlief ik kan toch niet; ik zie ook wezenlijk niet in wat ik er bij noodig heb;
je weet, ik zeg toch niets en gelden heb ik nog niet te verantwoorden. Als er iets
beslist moet worden, gebruik dan m'n stem als dat kan naar je goedvinden. Tholen
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is hier niet. Ik heb zoo veel werk dat ik waarlijk niet weet hoe ik er uit kom. Als je
hier komt dan zal je overtuigd zijn. Bovendien ben ik zeer court d'argent en de reis
coûte beaucoup. We moeten zoo'n datum 'n beetje met mekaar schikken anders
gaat 't nooit; in ieder geval maken jullie geen gek figuur (gekker met mij erbij) en zal
niemand 't merken. En nu heb ik ten slotte toch aan je eisch voldaan, want dit is
een ijselijk fatsoenlijke brief kaart.
WAW.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
Datum: 4 augustus 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Spankeren, 4 Augs. 85.
Waarde Wim, van Coba hoorde ik dezen morgen dat je niet hier kwam en ik morgen
verwacht werd. Het spijt me dat je niet kan, gaarne had ik je hier gehad, voor mij
was 't tevens een reden geweest om 't werk te staken. Nu kon ik niet besluiten, zóó
spoedig, zoo plotseling op te breken, en één en ander in de steek te laten. Je weet
hoe 't met werken gaat, als het op 't laatst loopt, loopt het zelden mee. Vooral nu
het weer veranderd is, zit ik erg verlegen daar ik 's morgens een zonnetje noodig
heb en een liggende koe.
Om veel redenen spijt het me niet reeds morgen te kunnen komen, maar reken
nu op aanstaande Zaterdag, ten minste..... wanneer het de gastvrouw gelegen komt.
Zou het goed zijn wanneer ik om 12.59 te de Bilt kwam? Mogt een ander station of
andere tijd beter zijn doe me dan het plezier dit even te melden. Géén antwoord zal
ik als een gunstig teeken beschouwen.
[1:2]
Ook hoorde ik dat je naar de vergadering bent geweest; hetgeen ik bij je gemaakt
heb en je mij in de kist toestuurde breng ik weer mee, met de lijst. Het kan zoo niet
blijven. Hoe het met je werk gaat zal ik maar niet vragen, ik ben benieuwd het te
zien. En Br. komt ook Zaterdag. Dat doet me heel veel genoegen.
Ik weet niet te schrijven.
Ontvang mijne hartelijke groeten en wil die ook doen aan je famille en Coba.
Je vriend
Willem Th.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dongen
Datum: 26 augustus 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Dongen 26 Aug. '85
Ik had je wel per omgaande het adres van den drukker kunnen melden, maar niet
tegelijk een brief kunnen schrijven omdat ik daar gisterenavond geen tijd toe had.
Ik was pas om half acht thuisgekomen om te eten, en had na het eten keel- en
kiespijn, (t' is of het om de alliteratie te doen is) en mijn daglicht gebruik ik,
waarschijnlijk evenmin als jij, voor schrijven. Van avond schikt het beter met mijn
pijnen ofschoon ik toch geloof wat koortsig te zijn. Ik ben niet half zoo'n werkezel
als jij, en nu ik hier (met een klein intermezzo) haast twee maanden geweest ben,
begin ik te verlangen naar een paar daagjes rust die ik in Dordt denk te nemen.
Maar ik geloof eigenlijk ook dat jouw bestaan wel zoo comfortable is, als het mijne
hier. En niets geen verzet!
[1:2]
Ik heb anders voor mijn doen hard gewerkt ofschoon met luttel weinig resultaat,
maar naar mijn volle overtuiging op den goeden gezonden weg. Waar ik alleen wat
over inzit is, over de ets voor de club, en ik heb zoo'n ideetje dat er ook wel anderen
over in zullen zitten. Ik ben nu een paar dagen enkel aan het etsen gegaan en benijd
jou met je pers, want ik tast in het duister en moet er toch naar de natuur van maken
wat er van te maken is, want als ik de plaat naar Brussel zend en hem dan terug
zou krijgen, zal het telaat zijn te corrigeeren omdat ik dan hier van daan ben. Ik
maak een oud kantwerkstertje binnenshuis met bloempotjes in het kozijn. Heel naiêf!
(in de natuur tenminste). Ook heb ik verleden week naar de natuur geaquarelleerd
met het plan een teekeningetje voor de Arti-kunstbeschouwing te maken, maar het
is natuurlijk niet voldoende geworden.
Ik wou nu Maandag 14 Sept. op
[1:3]
Ewijkshoeve komen. Wanneer ga jij naar Laren. Ik kon je wel mis loopen. Ik wou
eerst bij jou wat ploeteren en dan naar Laren gaan tot het te koud wordt om buiten
te zijn. Hoe gaat het met je grooten herder? Voor Arti heb ik een klein schilderijtje
gemaakt; bij een wever. Misschien herinnert je je flauwkens een studie van me van
vóór twee jaar. Het is hetzelfde geval maar wat ruimer genomen, en naar ik hoop
wat vetter geschilderd, schoon toch nog buitengemeen droog. Maar ik heb al zoo
lang tegen mezelf gezegd dat ik voor Arti ‘wat beters’ zou maken, dat ik nu maar
ga berusten in het denkbeeld dat ik voor 't oogenblik niet veel beter kan en dat elk
zijn zwakken tijd gehad heeft. Verwey wou ik dan ook naar Arti zenden, omdat het
Verwey is en hij goed gelijkt.
Van Looij hoorde ik niets als een briefkaart van Capri dat hij spoedig naar Florence
ging en van daar zou schrijven.
[1:4]
Chap heb ik maar even gesproken in Dordt. Hij werkte druk aan een stuk voor de
N.G.
Het adres van den drukker is:
J. Bouwens, Imprimeur
Rue du Champ de Mars
Bruxelles
Je moet 5 dagen op afdrukken wachten, als je er bij schrijft: au plus vîte.
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Ik heb naar Arti geschreven, en antwoord terug dat een lid der Etsclub niet om het
inzenden van een ets een schilderij terug zal krijgen. Dat zal je makkelijk vinden.
Hierbij een fotografie! Wàt zullen de Coba's lachen om dat malle, quasi-serieuse
verwaande gezicht - zóó juist!
Doe hen mijn beste groeten en vraag Cobi s.v.p. of de door mij genoemde datum
haar goed uitkomt.
t.t.
Jan V.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Florence
Datum: 12 september 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Florence. 12 Sept. 1885.
Beste Wim,
Hoe gaat het met je, en neem me niet euvel, dat ik zoo weinig van me hooren
laat.. ach de wil is wel goed - maar ik schrijf zooveel, en wat het ergste is, ontvang
geen brieven terug.
Van Veth hoor ik ook al lang niets meer, en een briefkaart die ik naar zijn ouden
lui's adres afzond - in de hoop zijn adres te weten te komen - laat me even wijs.
Wees jij nu eens guller - en schrijf me, al is het met een briefkaart hoe de vork in
de steel zit.
Dan schrijf ik je, maar ik heb nog zooveel brieven voor de borst, iets over Florence
- dat de moeite waard is.
Zeker, heb jelui nu veel gasten, en hoe mooi het hier ook is, ik vind nergens hier
een stuk gras, zacht vet gras, dat niet breekt, maar meebuigt om in te gaan leggen
zooals we dat deden - il y-a.... Maar uitstellen is geen afstellen. Hoe is het met Peter
afgeloopen. Je zult toch wel, een klein premietje verdienen, hoop ik - schrijf het
eens. Er zijn hier verschrikkelijk veel blinden die me altijd aan m'n vader herinneren.
Vele groeten.
Je vriend
Jac v Looy.
Ook van Allebé hoor ik allang niets meer.
Morgen avond schrijf ik Wilson - en dan jou - als het niet te laat word.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Giethoorn
Datum: 13 september 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Giethoorn 13 Sept. 85.
Waarde Wim, Ieder keer als ik iets moois zie en dat gebeurt om een haverklap,
denk ik, ik wou dat je dat ook zag. Ik kom net van buiten, de zon is al lang onder
hier, bij huis is 't 's avonds zoo mooi, je moet toch vooral komen om die prachtige!
landschappen te zien. Er is veel te veel moois hier! Van middag riep ik in wanhoop
uit dat ik hier niet terug wil komen, ieder stap die ik deed een nieuw schilderij, het
eene nog mooier dan 't ander en zoo'n verscheidenheid. Om een beetje van 't mooie
thuis te kunnen brengen moest ik minstens zes lichamen hebben en een zevende
om alléén mede te zien en tusschen beide mee in 't gras of aan een slootkant te
zitten. Er is zooveel! dat ik niet weet wat te zullen maken en de zomer is al zoover
heen en de tijd van buiten zijn niet groot meer. Ik zal eigenlijk blij zijn als ik hier van
daan zal kunnen gaan om mijn gedachte rustig bij een paar dingen te kunnen houden.
Nu worden ze van 't èéne mooie naar 't andere getrokken, de ééne indruk verdringt
de andere en de eindindruk zal zijn dat
[1:2]
het mooi! prachtig is! een verwarring een opeenstapeling, een doolhof van mooiïgheid
zonder orde, zonder het èèn mooie van het andere te kunnen scheiden. Ik ben nu
zoover te weten dat ik de tijd die ik nu hier ben, nog niets van dat alles heb gemaakt,
al hoewel ik bijna iedere dag heb gewerkt, regen of niet. Ik ga nu niet weer kijken
zooals dezen middag, dat brengt me te veel in de war en zal liever trachten wat
schetsen te maken, zoo achtereenvolgens de dingen schilderen die ik heb gezien.
Ik dacht van morgen de afdruk van dat plaatje te krijgen doch bij nadere berekening
bleek het me, dat het er nog niet kon zijn, mogt je het nog niet hebben afgezonden
zoo wil ik hoopen dat deze een reden voor je zal zijn om het te doen. Wat maak je
's avonds? Als ik bij je was zou ik groote lust hebben strak een 25 of 100 met je te
draaien, daar moet ik nog wel eens aan denken. Het leven is nu weer zoo heel
anders voor me, zoo gesloten. Vooral de eerste dagen dat ik hier was, trof zoo, ik
was bij jullie verwend. Nu gaat het weer als voor dien tijd, dat wil zeggen nu heb ik
weer de zelfde omgeving, maar merk nu zooveel te erger hoe het is. Met eenvoudige
menschen
[1:3]
zooals hier is 't nog wel aangenamer te zijn dan zooals ik 't in Kampen had. De
leeraren der school waar ik 't meeste mede in raking kwam vermeed ik zooveel
mogelijk, die deden altijd pijn. Een gesprek over aardappelen en riet en zoo'n klein
beetje over politiek is wel niet opwekkend, maar heeft in alle geval dit voor dat het
niet aandoet, het gaat nog niet eens het èéne oor in en 't andere weer uit; het gaat
langs het oor.
Van Gerbrands uit Arnhem kreeg ik bericht dat ze mijn schilderij franco hadden
ontvangen. Niet allèèn dat je de last hebt gehad het voor mij weg te zenden, heb je
't nog gefrankeerd ook! Ik had hem geschreven dat hij 't ongefrankeerd zou
ontvangen en mij de kosten zou opgeven, daarom sprak ik daar niet met je over.
Heb jij hem ook iets gezonden? Ik hoop dat je niet zult nalaten mij één en ander te
schrijven, ik weet wel dat 't moeilijk gaat bij jullie. (Ik heb de laatste tijd mijn
correspondentie maar laten loopen.) Er is zooveel, is 't de natuur niet dan is 't de
muziek, maar een oogenblikje is toch wel te vinden, de avonden zijn alweer zooveel
langer en altijd zul je toch geen lust hebben om te etsen. Ik maakte van middag ook
nog iets op de wandeling, maar weet nog niet of ik 't wel zal laten bijten (of is het
beiten? want ik koos natuurlijk weer net
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[1:4]
het leelijkste, later zag ik veel mooier dingen, maar toen was 't plaatje vol. De meester
gaat orgel spelen. Niet van Bach! Hoe zou 't gaan dezen winter, zou er kans op zijn
dat ik bij je kwam? Geeft de toekomst licht? of is alles nog even onzeker? en dus
nog niets te bespreken.
Nu ik hoop over één en ander van je te hooren, ik moet wel uitscheiden, met dat
gebrom van 't orgel is 't nu niet mogelijk te schrijven.
Werk plezierig! Een hartelijke handdruk
van je vriend
Tholen.
Wil zoo goed zijn ingesloten briefje aan Coba te geven. Adieu!

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 14 september 1885
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1231

[1:1]
Ewijkshoeve 14 Sept. '85.
Ik ontving van daag je briefkaart, Looy en ga je nog even 'n briefje terug zenden
omdat 'k 'n heimelijk gevoel heb dat de brief die 'k je 'n paar dagen geleden zond
al heel vervelend moet zijn. Ik bemoeide me daarin met zaken die, hoe ze me ook
interesseeren, me eigenlijk niet aangaan. Ook begrijp ik dat je er niet veel notitie
van zult nemen zoolang mijn opinie in strijd is met die van zóoveel knappen en
geleerde menschen. Erg graag zou 'k met je willen praten of je eens komen opzoeken
in Florence. O ik zou voor 't oogenblik er zoo graag eens uitvliegen. Ik werk hard
voor Arti en dat wil maar niet en 't zal ook wel niet klaar komen; ik ben dagelijksch
heel moe en zie 't heelemaal niet meer en
[1:2]
kan maar niet begrijpen waarom ik iets zoo heelemaal niet maken kan wat 'k toch
zoo heerlijk mooi vind in de natuur. Op nieuw frisch beginnen is 't te laat voor.
Waarom moeten wij toch zoo veel meer tobben dan anderen? Veth werkt dagelijks
op Hees en is zeer enthousiast over z'n model; hij werkt nu voor z'n plezier zooals
ik ook wel eens in Laren ga doen, wat 'n genot! Er is geen grooter plaag dan voor
'n tentoonstelling te moeten werken. - En wanneer 't werk niet met opgewektheid
gaat is 't heelemaal mis. Geen zwaarmoedigheid of weltschmerzlichkeit; dat kunnen
wij niet gebruiken. Och God dat kun je wel zien aan dien armen Piet Meiners. De
jongen is nog net 't zelfde, niets verder gekomen, geen warmte voor iets - altijd even
droomerig & lam.
[1:3]
Ik heb hem niet meer gezien maar Tholen heeft hem opgezocht in Doesborgh waar
ie tegenwoordig woont. De inteekening op de Nieuwe Gids is geopend en de
prospectussen rondgezonden. Jammer misschien dat v.d. Goes haar 'n beetje
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schetterachtig heeft ingeleid. 't Is te wenschen dat ze 'n plaatsje gunnen zullen aan
wat betere kunst critiek, je weet waarschijnlijk dat ze Zilcken daarvoor hebben. Nu
die kan 't wel en hij begrijpt ook wel wat eigenlijk van hem verwacht wordt als
medewerker aan 't orgaan van het jonge Holland, 'n betere was bezwaarlijk te vinden
want hij is overtuigd naturalist, knap artist (misschien vooral als etser) en schrijft
goed; 'n man die 't beter begrijpt dan de meesten. - Door de etsclub hebben we
kennis gemaakt
[1:4]
met wat haagsche jongelui, heel veel was 't geloof 'k niet. - 'k Ben wel benieuwd
welk figuur de club op Arti maken zal; ik ben wel 'n beetje bang dat 't heel magertjes
zijn zal. En nu hoop ik op 'n prettigen langen brief uit Florence. Is 't waar wat Verhulst
me vertelde, dat van Michel Angelo bijna alles vernield is en dat van z'n meeste
werken alleen maar afgietsels of ontwerpen over zijn? De Mozes schijnt zelfs niet
gaaf te zijn. Toch meende 'k dat de David en de 4 figuren bij de grafmonumenten
van de Medici ook in marmer bestonden; schrijf me daar eens wat van en je
indrukken. 't In boeken te zoeken komt men niet toe en dat is ook zoo anders. Schrijf
me ook eens hoe of je 't op Capri vond en of je nog in Pompeï geweest bent. Heb
je misschien in de courant gezien dat Tolstoï waanzinnig is? Z'n Anna Karénine is
heerlijk mooi.
en

Tot later. Den 12
gedachten.

heb 'k aan je gedacht en je 'n stevige hand gegeven in

Je vriend
Wim W.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Florence
Datum: [19 september] 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Firenze 1885.
Wim,
Ik was erg verwonderd, het nieuws van je te hooren, en ik zou wel graag een
felicitatie sturen, als ik maar wist hoe het in te richten, tegenover andere menschen,
kan ik dat zeer goed, maar tegenover C. vind ik het moeielijk. Doe jij het voor mij.
Zoodra ik er lust voor heb, ben ik van plan, je brief zeer uitvoerig te beantwoorden;
nu zal je echter moeten wachten, men kan nu eenmaal niet gelijk op de hei en in
Italië wezen, niet waar? en ik, die 1200 van het land trek, die ik in Amsterdam met
lesgeven zou moeten verdienen, mag niet zoo onredelijk zijn, alles gelijk te willen.
We zullen langer leven, niet waar? en sterker word ik.
Van Allebé hoorde ik dat Veth van de Akademie is, en van jou dat hij buiten is,
deze briefk. is dus zoo goed-als voor hem ook. Ik gaf wat, als ik twee zulke vrienden
bij me had, al zouden jullie dat misschien niet verkiezen. Ik hoorde ook van Allebé
dat Witkamp en Tholen, een graantje gepikt hebben op de tentoonstelling in
Antwerpen. Waarom jij niet. Was jouw werk niet beter als van W. Me dunkt dat kan
niet anders.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik zal je maar niet zeggen wat ik doe - daar is geen plaats voor.
Mijn Eva hangt in de kamer van Allebé, of zal er hangen, dat vind ik prettiger als
op de tentoonstelling. Jij schreef eens of was het Coba, er moesten geen
tentoonstellingen zijn? Waarom niet? Dat er veel voor gewerkt wordt is zeker; ach,
ik heb vandaag de etsen van Rembrandt nog eens goed gezien, terwijl ik mijn 12
ste

uurtje op at. - 'k Gaf wat, als ik een 100 van hem had. Maar hier zou hij nooit
geboren kunnen zijn. Titiaan wordt bleek, bij zulk 'n begeesterd werk.
Nu tot ziens
je vriend
Jac v Looy.
Waarom schrijft Coba me niet terug, is ze neerslachtig? En groet allen, Jan Piet
ook, de goede vent, gaat hij nou naar de Tooneelschool?
M'n eénige vrienden hier, zijn twee katten, lieve dieren, in de Albergo - waar ik
logeer.
't Kan me niets schelen, wat men van m'n werk zeggen zal, 't zijn allemaal nesten.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Florence
Datum: 19 september 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Florence 19 Sept. 1885
Wimpje,
Zooeven ontving ik je brief, en nu met een stevig maal macaroni - onder mijn hart,
zou onze Perk zeggen, en eenige glazen, frissche Chianti, ben ik opgeruimd genoeg,
om je de brief te schrijven daar je om vraagt; ik hoop dat hij prettig zijn zal. Ja,
Wimpje, hoe kan jij nu tobben over een schilderij daar je met hart en ziel in bent en
dat niet goed worden wil, zooals je zegt. Ach, wat moest ik dan wel beginnen. Gooit
er de natte spons op, zooals Apelles, bij het schilderen van zijn paarden deed, om
schuim te krijgen, dan zal het wel goed worden. Dat is een wijze raad, zult je zeggen,
en hem daarom dan ook wel niet opvolgen.
Maar alle gekheid, waar gekheid thuis hoort. Wij, steunpilaren der toekomst niet
waar, wij maken geen gekheid, god beter het.
Iedere keer - Je ziet het wel - geeft de met wijn en macaroni aan geschroefde
snaar, een snerp, ‘il crie’ zooals mijn vriend Eschlieman, de Rus, uit Rome van zijn
viool zei.
[1:2]
Dat was een man, zooals ik nog weinig ontmoet heb, een robuste natuur in alles
met een ontzaggelijke dozis, simpatiën en antipatiën. Ik had zijn hart gestolen omdat
ik zooveel van muziek hield, en omdat hij vond, dat mijn werk nu en dan aan de
oude meesters herinnerde. Hij was zeer talentvol, schoon hij met het leukste en
kalmste gezicht van de wereld, tot me zei ‘moi, je n'ai pas beaucoup de talent’. Toen
ik Rome zoo landerig was, en hem gedurig met Holland lastig viel (Hij was in Holland
geweest en had van Haarlem zelfs éen aquarel bij zich) zei hij heel ernstig, ‘vous
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m'embêtez, vous n'êtes pas ici pour faire de bonnes choses vous êtes ici pour vous
élargir, étudiez tout, Velasquez 1'a fait aussi’. Dat was zijn god - hij zelf was architekt
- en voor hem was er geen grooter schilder dan Velasquez. Eigentlijk lagen we altijd
overhoop.. Hij noemde iemand die verzen maakte eenvoudig krankzinnig, nog erger,
en voerde daarvoor aan, dat alle dichters leugenaars waren, omdat de rijm hun altijd
andere dingen zeggen deed, dan ze meenden te zeggen. Dat gaf ruzie, en ik wond
me op en heb hem zelfs eenmaal uit gescholden
[1:3]
voor dom, toen zei hij: zulke dingen zou ik niet aanhooren van een ander, en men
is niet samen om elkander onaangename zaken te zeggen. Nu schrijven we elkaar
(hij in 't Duitsch, en ik in 't Fransch). Hij sprak het fransch even slecht als ik) en dan
noemt hij mij zijn lieve Looij, mein lieber Looy, ik denk dat het russisch is.. 't is een
zeldzaam souvenir.
Maar zoo kom ik nooit aan Pompeï. Je ziet, ik praat er maar op los.
Pompeï is me al zeer goed bevallen, dat zijn geen ruïnes, als in Rome, daar is
alles een geheel, grootsch en doodsch... neen stil. Men wandelt door straten, waar
de karren, door het vele rijden, gleuven in de steenen trokken, alsof ze gisteren
hadden op gehouden, brood, wijn vruchten of wat dan ook te vervoeren. 't Is er
verbazend stil, en als ik door die straatjes ging alleen, met de brandende zon, overal
om me heen, dan dacht ik wel eens, hoe dom de natuur toch is, om zoo'n krachtig
leven, zoo in eens, onder de grond te stoppen. Maar 't is niet zoo: op de eene plaats
houdt een leven plotseling op, en tegelijkertijd wordt er een nieuw geboren, op een
andere plaats. De voortbrengingskracht van Moeder Natuur is groot.. niet waar, en
gelukkig hij, die wat van die groei kracht in zich heeft. Alfred de Musset had een
slechte lever, toen hij schreef en loog volgens de Rus, la Nature est lasse d'être
mêre, et le sein tout meurtri d'avoir tant allaitie. Elle fait son repos de sa sterilité
[1:4]
en in Pompeï terwijl de gravers, langzaam en behoedzaam bezig zijn, stukje voor
stukje de oude stad verder te ontblooten, alles nasnuffelend, alles uitschiftend,
omdat elk zandkorreltje, bijna belangrijk zijn kan, teelt er rustig een kroost van groene
glinsterende hagedissen voort, parend, tusschen de voegen der oude steenen, alsof
ze wisten, nooit daar meer van te zullen worden weggejaagd.. 't Zijn kleine byoux,
glinsterend in de zon, en ze schieten zoo snel voort, dat het bijna onmogelijk is er
een te vangen. Ik had er graag een meegenomen, om er een paar te schilderen
zooals ze zaten te luieren bij een oude capotte amphora.......
Ik heb een poos zitten praten met Dunselman die ik hier alle avonden ontmoet;
't is toch niet zoo'n beroerde kerel, als we dachten, en hij is vrij wel op de goede
weg. 't Is erg lastig alleen, dat hij me dikwijls zoo nadoet, hij heeft veel handigheid
om schetsjes van schilderijen te maken, en is zelfs, door mijn preeken, zoo ver
gekomen dat hij Rembrandt mooi vindt, en vandaag een heel aardig krabbeltje
maakte naar een ets. Hij is echter nog jong en, neemt daarom zoo gemakkelijk over,
maar er zit
[2:5]
wel wat in, want hij heeft vrij veel oog voor de natuur ook. Je ziet ik was er prozaïsch
van dat is onjuist door geworden. - Ik ga verder.
't Was er erg prettig in de Albergo, il Sole, waar men een heerlijk leventje leidt
voor weinig geld, zooals vriend Dunselman, terecht aanmerkte. Er is, zoo als in de
meeste Italiaansche hotels, een album: een ieder schrijft daar wat in of teekent wat.
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Dunselman schreef: ‘De herberg de Zon is zeer goed,’ of zoo iets, ‘men vindt een
goed bed, 't is niet duur, een goede tafel, volop, en twee flesschen wijn daagsch’ 't is niet juist: hij had er nog tusschen gevoegd: ‘vooral voor aankomende artisten’,
hij zal daarmeê bedoeld hebben, dat die veel voedsel noodig hebben. 'K vond het
erg aardig, en me dunkt, het pleit voor hem. Ik schreef er onder, in het eenige versje
dat ik na mijn kennismaking met de Rus misschien, hier maakte. Daarentegen is
mijn ziel een vers.
Pompeï spreekt: er stond boven, impression dat was een pedanten leugen, want
ik had het wel driemaal overgeschreven, ofschoon ik het een half of heel uur voor
m'n vertrek pas in 't hoofd kreeg, zulks (zou de Schoolmeester zeggen) te doen. Nu
Pompei spreekt dan:
[begin inspring]
Ach, ik lig weêr, als in 't oude weleer
In de zon, aan de voet van den krater.
Maar mijn straten ontbloot, zijn stil als de Dood
Er beweegt zich geen lachende prater.
[einde inspring]

Je ziet 't is wel slordig.
[begin inspring]
En gij die mij ziet, gelooft het toch niet
Dat gij ziet, hoe ik eenmaal leefde
Want ik ben dood, schoon van 't lijkkleed ontbloot
Dat een valsche natuur om mij weefde.
[einde inspring]

Alweêr slordig en herhaling.
[2:6]
[begin inspring]
Maar hoog door het ruim, als een wuivende pluim
Zend de vuurberg, zijn rookzuil naar boven,
Even als op den dag, die mij sterven zag.....
Hoerah, hij zal me die kool niet meer stoven.
[einde inspring]

Die laatste regel is bepaald geniaal vindt je niet en valt als een bliksemslag, in een
sentimenteel gezelschap. Ik zal je straksch, als ik in zoo'n goed humeur blijf, want
ik wissel tienmaal op een dag van humeur, nog een aardig staaltje van een ander
album in Capri vertellen.
En zoo ben ik meteen - in Capri, dat ik van Pompeï uit met een rijtuig over
Castel-Almare, tot Sorrente en vandaar met de boot, bereikte.
In Capri, dat eigenaardig en zoo genomen zeer mooi is, ik zal maar niet uitweiden,
heb ik me niet veel verder bepaald, als tot een huisje daar ik, de warmte en de
luimakende natuur in aanmerking genomen, vrij veel gewerkt heb.
't Is ellendig, zooveel blinden als er in Florence zijn: daar is er weêr een, die met
een stem, daar je aan hooren kunt, dat hij niet ziet, tot wie hij spreekt: zijn gewone:
‘eccolo Cérina’, ‘zie hier, lucifers’, uitgalmt.. hij wordt aan zijn bak voortgetrokken
door een klein meisje die de dagelijkschen sleur, slaperigheid en moeheid op het
vroeg oude gezichtje heeft geteekend. O, als ik een goed atelier had, en hier lang
[2:7]
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genoeg bleef, zou ik er een schilderij van maken willen, maar niet van deze, er is
nog een, een andere blinde, er zijn wel 100 met overdrijving van 10 misschien - met
een fijn aristocratisch gezicht, die de tering door de leden sluipt, hij heeft een meisje
bij zich, met een fijn lief kopje, en als hij bij me komt, zoo bescheiden met zijn pet
in zijn handen, dan denk ik, zoo moet mijn vader er hebben uitgezien. Maar waarom,
neen, dat is geen sentimentaliteit, niet waar, maar droevige waarheid. Sinds eenige
dagen, zie ik hem niet meer, en ik heb moeite genoeg gedaan, om hem te vinden,
dan zoude ik hem gevraagd hebben, of hij voor veel geld, misschien, een paar uur
poseren wilde.
Hoe kom ik weêr bij Capri, met zijn blauwe grotten en bloemen, met zijn heerlijke
olijven (op AnaCapri) en zijn Cactussen die bij avond zoo mooi tegen de lucht doen.
Ik had in Capri, een studietje geschilderd - alles is oppervlakkig door de veelheid
indrukken - naar een meisje in schaduw, je hebt geen begrip van de intensiteit van
't licht hier, dat met alles spot - 't was vrij goed geslaagd, in elk geval van kleur vrij
goed. Nu dat kleeft me op de terugreis in een andere studie en is naar de maan, tot
mijn spijt - ik heb hem bijgekalefaterd.. maar hoe, ik schilderde daar nog twee 3
impressie's, teekende twee koppen, waaronder een, die de Duitschers, een ‘famoos’
ontlokte, en eenigen vrij groote croquis.. Dat is bij al het zien, een staaltje van m'n
werken, ook maakte ik nog een vrij uitvoerige studie van een stalletje met een ezel,
en een schuit er in, mooi voor een etsje, en schilderde heel opper[2:6]*
vlakkig, een ander studietje naar het meisje, als motief voor een aquarelletje.. en
dat in 3 weken - en bij een warmte - van - ik weet niet hoeveel graden.
[2:8]
Nu ik zal met deze brief maar in Capri blijven. Ik ben jou en Veth, wel eenige
uitvoerigheid schuldig. Zoo schrijf ik je dan, in een volgende brief over Florence,
met de eenige Michel Ange. Schrijf me op deze brief terug, dan antwoord ik in de
regel dadelijk. En laat Jan Piet er een lettertje bij doen. Die brief is natuurlijk voor
hem ook.
Nu, dan, in Capri - was er een priester bij ons, een zeer intelligent jong mensch,
met wie ik s'avonds - onder de geuren der oleanders, en het weeke ruischen der
zee op het terras godsdienst zat te bepraten. Hij ging eerder weg dan wij, naar
Palermo.
Natuurlijk was daar ook een album, en wel een karikatuuralbum, tusschen twee
haakjes er was daar een etsje van Tholen (het molentje en een krabbeltje van een
slootje, zeer artistiek werk). Nu teekende ik in de album, ons drieën, als Hollandsche
kikkers, de priester een witte kikker, met een kruisje om den hals, zit op een zwarte
koffer (de godsdienst). In 't midden zit ik, zwarte kikker, op een lichte koffer, de
kunst, daarnaast zit D. ook met kikkerpooten te suffen over de Subsidie, aan de
voeten van de priester kruipt nog een klein kikkertje, dat is ook D. Het pleit voor
hem dat hij er niet kwaad om werd, schoon hij 't fijne niet snapt, evenmin als de
Hollanders, die 't na hem zien zullen.
Nu, geloof ik, dat ik een prettigen brief geschreven heb, niet waar? Verwacht geen
mooie studie's, maar alleen bewijzen, dat ik niet stil gezeten heb, als ik wat moois
tracht te maken, is het meestal mislukt, door gebrek aan stabiliteit, je zult het wel
begrijpen. Nu vele groeten aan de Coba's en alle andre vrienden.
Nu vele groeten met een hand aan Jou en Jan Piet en de Coba's
je vriend
JacvLooy.
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Schrijf me ook eens of ik erg onbeleefd ben, als ik Cobi geen felicitatie stuur. Ik weet
waarachtig niet hoe het in te richten, 't is me zoo vreemd, en ik kan me het bijna
niet voorstellen haar terug te zien als ‘Mevrouw’. Moeten we dan mevrouw zeggen.
Zij komt aardig in Haagsche relaties.
Het beste bevalt me wat ik van de winter maakte hier, het andere is misschien
juister en de natuur was toen zoo licht niet.
Staan mijn verzen ook in de Nieuwe Gids, ik hoop het niet? Want daar heb ik
andere plannen mee! Hoe word je er wijs uit.

Pieter Meiners aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [22 september 1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bij 't ontvangen van je brief, herkon ik natuurlijk onmiddelijk je hand, en dacht niet
anders of ook gij, waart in het huwelijk's bootje gestapt: maar niet alzoo: juist diegeen,
die ik dacht dat van de drie het eerst getrouwd zou zijn, is het alleen nog niet: en
niet tot mijn schade, want was dat het geval geweest, niet licht zou ik dan het laatste
schrijven van je, rijker zijn. Bij mij was opnieuw, na het bericht van den laatsten tijd,
het plan ontstaan je eens te schrijven, maar de hoofdoorzaak, dat zulks niet plaats
vondt was: dat ik weinig of niets heb uitgevoerd, en dus geen toenadering durfde
zoeken tot den kunstenaar Willem Witsen, die tòch onafscheidelijk is, van mijnen
ouden vriend.
[1:2]
De pessimistische beschouwing, waarin ik de laatsten jaren verkeer, zal je eenigzins
duidelijk zijn, als ik je schrijf, dat ik het volgende uittreksel uit Goethe aan de wand
van mijn kamer had bevestigd:
[begin inspring]
So selten ist es, dasz die menschen finden,
Was ihnen doch bestimmt gewesen schien,
So selten, dasz sie das erhalten, was
Auch eimal die beglückte hand ergriff!
Es reiszt sich los, was erst sich ons ergab,
Wir lassen los, was wir begierig faszten.
Es giebt ein glück, allein wir kennen 's nicht
Wir kennen 's wohl, und wissen 's nicht zu schätzen.
[einde inspring]

Spoedig hoop ik je te schrijven, of dat ik in de mogelijkheid ben, op Ewijkshoeve te
komen; en zou het niet geschikt zijn in dat geval een schilder kist mee te nemen?
[1:3]
Het boek waarover je schrijft heb ik niet gelezen.
Tot nader.
P.M.
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Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Giethoorn
Datum: 21 oktober 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Giethoorn 21 Octob. 85.
Zooeven kwam ik met de meester thuis van de Kermis. 'k Vond de kamer toen zoo
doods want geluid van buiten komt er niet doordat 't zoo stil is en is er daardoor
alléén 't eentoonige getik van de klok, onder die omstandigheden meende ik niet
beter te kunnen doen dan jou te schrijven al was 't alleen om je de ontvangst van
je brief te melden, die deze morgen kwam. De bode tikte aan de deur, je hebt het
zelf wel gehoord, hij kijkt me niet meer aan, of ie niet durft of dat ie woedend op me
is, weet ik niet. Dus, ik kom van de kermis, zoo ik gehoord heb was er van middag
beestemarkt en vroeg de meester me om na 't eten met hem te gaan kijken naar
de kraamtjes en in de herbergen. De kraamtjes waren in hoofdzaak een paar
kruiwagens met bokkings en hakblokken en één heusche kraam (wafelkraam en
oliebollen). De herberg was aardig om te zien. Stampend vol! Je staat tegen mekaar
met een glaasje brandewijn of jenever. Een gedeelte van die menschen hoop wringt
zich door elkaar, dit is 't dansen. De Jongens met sigaren in de
[1:2]
mond dansen zoo, 't is er natuurlijk smoor heet en vol rook. Als ze gaan dansen
trekken ze de jas uit. Heel curieus om te zien, je hadt het moeten zien. Het volk is
wel erg vrij, maar daar moet je je niet aan storen, en een borreltje kost maar 5 cent.
Trientien was ook mee gegaan en riep toen we van huis gingen gauw de
schooljuffrouw die toen ook mee ging. Ze liepen aldoor vooruit en met een glaasien
brandewien met suker, dat ik de eer had hun aan te bieden, trokken ze zich in een
hoek van de herberg terug. We bleven niet lang kijken want zoo ik zei, 't was om te
smoren en nauwlijks stonden we buiten of kwam de hulponderwijzer die de dames
mee naar de wafelkraam nam, zoodat de meester en ik alléén achter bleven en
door een fijn regentje naar huis gingen. De kermis was daar waar het wagentje ons
haalde om naar Steenwijk te gaan. Zoo'n danspartij is wezenlijk heel aardig te zien,
twee violen en een bas maakten muziek, kerels met stalen gezichten en ook al met
sigaren in de mond. - Zoo ik zei, van morgen kwam je brief, wat heb je mooie
envelopes! 't Spijt me dat Jan niet in 't licht hangt gelukkig dat 't andere goed is
geplaatst, hetgeen me vooral daarom ook veel plezier doet omdat je 't met een soort
tegenzin wegstuurde. Ik ben benieuwd Arti ook te zien en dank je
[1:3]
wel voor de moeite die je voor mijn schilderijen hebt gedaan. Op een morgen dat
ik die studie afmaakte bij de schoolbrug die ik begon toen jij ook die brug begon,
stonden er verscheiden vrouwen bij me te kijken en merkte ik uit hun gesprek dat
je mijn verzoek om de modellen niet te verwennen (zonder opzet) op gevolgd had.
Ik hoorde zoo iets van; ‘die andere kerel is weg en hij liet dat olde mensch op de
brugge staon en ie gaf er niks.’ Een poosje later ging Joantien gelukkig over de brug
en zei ik: ‘Joantien die andere teekenaar is weg en hij gaf me wat om aan je te
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geven voor je moeite.’ ‘O’, zei Joantien. ‘Nou, dat is goed, ik dacht ook al, hij liet me
zoo in de kolde staon’ enz. en ons gesprek eindigde met een heel vriendschappelijk
‘Nou’. Dus daar behoef je niet bezorgd over te zijn.
(Ik steek even een lange pijp op.) Ik geloof dat je de Godin meegenomen hebt,
ze is tenminste de laatste dagen niet bij me. Of ze is kwaad op me en laat me
daardoor verschrikkelijk ploeteren. 't Is anders prachtig! 't Is of 't hoe langer hoe
mooier wordt en de bladen vallen veel. Als 't hard gaat waaien zijn ze in een paar
dagen allemaal weg vrees ik. 't Wordt ook koud, langer dan tot vier uur kan ik niet
buiten blijven zitten. De mooie luchten heb ik ook gezien. Wat was het Zondag
morgen mooi!
Bij Joantien was ik even thuis en zag haar aan 't spinnewiel. Ze zei dat jij haar
zoo had willen schilderen. Haar kamertje was anders niet aardig vond ik, ze zullen
er hier wel mooier zijn.
[1:4]
Nadat je weggegaan bent zijn er verscheiden in de sloot gevallen, ieder oogenblik
was 't: ‘in de sloot’. En dan zag ik de natte jongen voorbij komen, met een troep er
achter zingende: ‘hij ef in de sloot elegen.’ 't Spijt me dat jullie dat ook niet getroffen
hebben, 't hoort er zoo bij. Over 't meesterfeest schreef ik in mijn vorige, en verder
verwijs ik je naar alle kranten. 't Nieuws heeft er gisteravond ook over gesproken
en ‘hulde gebracht aan den onderwijzer die zoolang zijn taak met .... en ...... vervulde.’
of zoo iets. Van zeilen komt nu natuurlijk niet meer, want de tijd nadert dat ik weg
moet, wanneer dat zijn zal kan ik nog niet opgeven, en etsen heb ik nog niet gemaakt.
't Doet me plezier dat de Club nog al een goed figuur maakt of heeft dat zeggen van
je betrekking op de heele tentoonstelling in Arti? Ik kan me begrijpen dat je nog niet
goed aan 't werk bent, maar dat zal wel komen, je hebt zeker veel plannen. Is Jan
terug met ‘de Schaop’? Ik ben zooveel mogelijk bezig met schuitjes teekenen, een
paar maal trof ik er een heele boel aan de wal, dat is zoo mooi vind ik, maar met de
omgeving erg ingewikkeld. Deze winter wil ik probeeren of ik er wat van maken kan.
Als ik lange brieven kon schrijven, deed ik 't nu zeker, je moet maar de wil voor de
daad nemen. Wees zoo goed dit briefje aan Coba te geven en wel mijne groeten
te doen aan Cobi.
Adieu!
Je vriend
Tholen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Giethoorn
Datum: 22 oktober 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Giethoorn 22 Octob. 85.
Zaterdag ga ik van hier en daar ik Arti wenschte te zien, kom ik dan 's middags even
bij je aan, om om 4.35 uit Maartensdijk te kunnen gaan. Met de aankoop van één
en ander ben ik ongelukkig geweest, daarover mondeling. Zoo even was ik bij de
dominée in 't Noordeinde, hij was kwaad geloof ik dat ik niet bij hem geweest was;
hetgeen me niet veel trof en daarom ook maar zei, dat ik dacht 't andere jaar niet
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beter te zijn dan nu. Met een zegenwensch liet ie me de deur uit. Nu heb ik morgen
de andere dominee goeden dag te zeggen en ben dan weer een kwaad gezicht te
wachten. Gister was ik bij een boer die dacht dat jullie Duitschers waren en uit Baden
kwamen. Hij zei me dat dit de algemeene opinie was. Zoo gauw als ik ergens kom
wordt er naar je geïnformeerd. Een vervelende dag voor me, morgen. Alles in te
pakken en overal aan te denken. Je klompen breng ik mee.
Adieu!
Je vriend
Tholen.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 3 november 1885
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 14; [1:1] op microfiche
nr. 105/73, [1:2] en [1:3] op nr. 105/74, [1:4] op nr. 105/75

[1:1]
Ewijks. 3 nov. '85.
Ik vind 't moeielijk om de door Derkinderen voorgestelde artikelen schriftelijk te
bespreken; 'k begrijp ook in zoo verre niet waar 't voor dient omdat 'k geloof dat we
met 'n uurtje zamen te praten veel verder komen. M'n opmerkingen zijn deze: Moeten
we - zoodra er kwestie is van vrijen toegang tot tentoonstellingen - geen diplomaas
hebben?
Kunnen de kunstlievende leden niet gratis 'n album krijgen?
Moeten de mede werkers van 't album geen naam hebben?
Ik ben er zeer voor dat ons maximum van 14 leden al direct gewijzigd wordt
wanneer 't aan genomen wordt dat we 'n jaarlijksche expositie houden. Exposeeren
daar ook de medewerkers van 't Alb. wanneer ze lust hebben?
[1:2]
Is tien etsen niet wat veel, wanneer we - wat zeer waarschijnlijk is - gauw meer
leden krijgen?
Zou 't bestuur wel op zich nemen om etsen te keuren? Is 't niet redelijker dat 'n
te benoemen jury dat doet die gecenseerd is er meer van te weten dan de overige
leden. 't Bestuur bestaat niet uit de knapsten, nu niet, maar ook vermoedelijk nooit,
en Zilcken en Jufr. v. Houten weten er waarschijnlijk meer van dan wij. Waarom
moet 't Alb. in twee afdeelingen uit komen? Zes of zeven etsen is weinig, en denk
eens aan die portefeuilles van fransche etsen.
Er is geen artikel dat bepaalt dat de geëxposeerde etsen niet geschikt zijn voor
't Alb. Daar zou 'k ook tegen zijn, want wat doet 't er toe?
Mondeling stemmen zou 'k zeer vóor zijn.
[1:3]
Dat Kinderen z'n praesidium neer wil leggen vind 'k niet goed. Mij dunkt er kan geen
sprake van zijn, om de aanstaande vergadering voor den jaarlijkschen algemeene
te laten doorgaan omdat er geen sprake is van verslag doen en 't me voorkomt dat
we nu pas begonnen zijn. Is 't club jaar niet in gegaan met b.v. 15 Oct.
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(Tentoonstelling ‘Arti’)? Moet daaromtrent ook niets bepaald worden in 't reglement?
Ik heb me voorgesteld na Januari geld te gaan innen als contributie over '85 - '86.
We zijn nu, dunkt me, goed genoeg begonnen om ons niet uit 't veld te laten slaan
en hoe goed 'k 't ook vinden zou wanneer Zilcken in 't bestuur kwam, op 't oogenblik
heeft de club naar mijn meening geen behoefte aan
[1:4]
'n dergelijke verandering.
Ik kom eerdaags in Laren om Mauve te spreken dan kunnen we er nog eens over
praten. Wanneer vergaderen we nu?
Steeds t.t.
Willem Witsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 9 november 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren 9 Nov. 85
Beste Wim,
Uit jouw bedenkingen en het ontwerp van Derkinderen zal ik een nieuw concept
Reglement maken. Kom dan a.s. Zondag om 6 uur bij Derkinderen Parkweg 23 dan
spreken we er over, en maken er een Bestuursvoorstel van. Zondagavond om 8
uur is er vergadering bij juffr. Moes P.C. Hooftstraat 22. Het kon heusch niet anders
als Zondag. Kom nu stellig. Wat het bedanken van Derkinderen betreft heb ik een
nieuw idee dat me rationeel toeschijnt. We hebben nu alle drie op onze beurt bij
elkaar officieus ons ontslag al eens ingediend. Nu vind ik dat we voor het Reglement
ons best nog eens moeten doen en dus op die wijze voorloopig
[1:2]
de club zoover moeten brengen als we kunnen. Als het Reglement aangenomen is
dienen we als Bestuur ons ontslag in. De vergadering heeft ons als oprichters tot
Bestuur gekozen, nu komt er echter een nieuw tijdperk. Wil men ons weer als
Bestuur, des te beter, dan moeten we het aannemen en zijn we op zuiver terrein.
Dit schrijf ik tegelijk aan Derkinderen. Kom Zondagavond stellig bij hem, dan spreken
we nog nader.
Groeten aan de Coba's
t.t.
Jan. V.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Venetië
Datum: 13 november 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
13 Nov. 1885: Venezia
Beste W.,
Gisteren ontving ik een brief van Allebé, met de toezegging dat de kopie is
aangekocht voor ƒ250 en de subsidie voor het volgende jaar. Hij liet mij persoonlijk
de vrije keus tusschen - Italië, Holland en Spanje, en wilde daarop niets geen invloed
uitoefenen. Ik kies Spanje en zoo zullen we elkâer ook het volgende jaar niet terug
zien. Wat doet het er ook eigentlijk toe, niet waar. Ieder gaat toch op in zichzelve,
en het vrije leven dat ik leid, tegenwoordig een waar vogelleven, gaat in m' n smaak
vallen.
Allebé vondt mijn studie's heel mooi en een waar evenwicht, met m'n werk naar
1

Michel Angelo is noch het een, noch het ander (maar wat niet is kan komen) daar
hij de krachtigste termen voor gebruikte - we corresponderen veel, en door hem
word ik op de hoogte gehouden van veel dingen (ook literatuur) die de vrienden niet
de moeite waard vinden me te melden. Soit. Brèf enz.
Maar nu woû ik me wat vragen, waarop je tenminste wel een briefkaart zult willen
sturen: Waar woont Veth? in Laren? Ik hoor niets van hem, en heb na 't
onbeantwoord blijven van m'n brieven, geen reden gevonden 't nog eens te doen.
Maar ik heb een voorgevoel, dat zijn zwijgen komt van de Tooneelschool, die hij
natuurlijk contre-coeur waarneemt en die, nu hij niet meer in Amsterdam is, een
ware lastpost is. Daarvan wilde ik hem verlossen. Als ik zijn adres weet (anders zal
ik maar naar Dordt schrijven) zal ik hem aanraden, maar dadelijk te bedanken. 't Is
nu toch te vergeefsch, en ik weet geen ander, die 't nog een jaar voor me zou kunnen
waarnemen. 't Spijt me wel. Eerdaagsch zoodra mijn besluit definitief is, schrijf ik
aan de Commissie dier school. 't Spijt me dat ik Jan Piet zooveel moeite voor niets
bezorgd heb, maar men kan niet alles vooruitzien. Zooeven ontving ik een brief van
Karsen, vol hartelijkheid, en van avond schrijf ik hem terug.
Hoe gaat het buiten, 't is hier zeer koud, en m'n eenig verwarmingsmiddel is
s'avonds een pot met kolen, daar ik s'morgens hoofdpijn van heb. Het buiten werken
is gedaan, vrees ik, bovendien doe ik nu wat me in 't hoofd komt. En van middag,
als de zon op m'n kamer weg is, ga ik proberen hier een verkoopbaar schilderij te
maken, of 't gaan zal, weet ik niet? 't Is klein, en slecht, donker, licht, alles went, en
na verloop van een jaar kan ik misschien zonder licht werken.
In geduldige afwachting
t. à t.
Jac vLooy.
Dunselman moet naar Rome terug om z' n Copie, daar Allebé veel aanmerkingen
op had. 't Spijt me voor hem als persoon.
Ik ben zeer nieuwsgierig wat de Hollanders met hun fijne distinctie voor knap en
s

mooi zeggen zullen van m'n werk. Groeten aan de C' en bedank Coba nog eens.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 19 november 1885
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1232
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[1:1]
Ewijkshoeve
19 november '85.
Wanneer je even lang op brieven van anderen moet wachten als ik je laat wachten
op die van mij, dan kan 'k me begrijpen dat je pruttelt Looy,.... Ik meende dat de
Amsterdamsche vrienden en vooral v. Eeden, Verwey, Kloos en de éenige Chap
je op de hoogte hielden van alles wat er zooal op litterair gebied voorvalt, en dat
wat de rest aangaat Veth je veel schreef. Ik zelf schrijf zoo slecht en bemoei me te
weinig met allerlei zaken om je iets belangrijks te kunnen vertellen. 'K ben al jaren
overtuigd dat 'n ieder in zichzelven opgaat; maar daarom is 't me niet onverschillig
of je ook 't volgende jaar nog wegblijft. In jouw geval had 'k ook zeker de gelegenheid
om Spanje te zien gretig aangegrepen. Mij dunkt haast dat je nog meer aan
Velasquez hebben moet dan aan de Italianen - maar 'k weet er natuurlijk niets van.
Juist nu je smaak begint te krijgen in je tegenwoordig leven zou 't verkeerd zijn om
naar Holland terug te komen; van 't oogenblik
[1:2]
af dat je je thuis voelt in Italië of waar ook waar je veel moois ziet, ben je wel dwaas
als je er niet blijft en je zou storen aan allerlei wijs neuzen die er niets van weten.
Nu, je gaat geloof 'k weer veel heerlijks te gemoet en je zult 't in deze tijden wel
waardeeren dat de regeering je zoo goedgunstig toegedaan is. Want talent is geen
vrijbrief, en nooit geweest. Zoowel in den Haag als in Amsterdam zijn tegenwoordig
jongelui die niets verdienen en niets hebben om van te leven. o.a. Breitner die, naar
'k hoor, koloniaal wil worden om 'n onderkomen te hebben. - Veth is geruimen tijd
in Laren geweest en is er deze week nòg, maar de volgende week is hij waarschijnlijk
weer in Dordt waar hij 'n portret moet schilderen. Hij heeft met Verwey in Arti veel
succès. Iedereen vindt 't mooi en kranig en 'k geloof wel dat 'n groot deel van z'n
succès toe te schrijven is aan de voorstelling; hij heeft weer veel te doen en geeft
zich veel moeite voor de Ets club die in Arti niet slecht
[1:3]
voor den dag is gekomen; nu is er sprake van de uitgave van 'n album waar aan
misschien 'n paar groote namen zullen meê werken. Dake, vermoedelijk gekrenkt
dat we hem zijn voorbij gegaan, heeft ook 'n club opgericht die ‘de Distel’ hiet, zeker
om iets stekelachtigs te symboliseeren. 't Aapachtige na apen is de waereld nog
niet uit.
't Is hier erg koud en 't vriest hard zoodat we al druk schaatsen kunnen rijden, de
lucht is strak en de zon hard; er staat 'n vlag op 't huis ter eere van Cobi die van
daag de bruid geworden is. Dat was vooruit niet te denken vooral ook omdat er van
haar kant geen kwestie scheen om ooit van Coba af te gaan; dat valt nu tegen en
't blijkt dat hun verhouding innerlijk zoo intens niet was als 't ons leek. Maar Coba
is de eerste geweest om 't zoo veel mogelijk te bevorderen en zonder haar was
Cobi waarschijnlijk in 'n staat gebleven die haar op den duur toch niet bevredigen
kon. Jij, die geloof 'k, de intensiteit van Coba's carakter kent, zal begrijpen
[1:4]
hoe groot 'n verdriet dit voor haar is; na den dood van haar zuster en vader bleef
Cobi haar over en 't besef dat Cobi haar geluk te gemoet gaat kan 't wel verzachten
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maar niet weg nemen. Nu blijft zij voorloopig bij mij en den ouden heer maar veel
toekomst heeft ze niet. Òf voor kindermeid spelen en zieke kinderen oppassen en
e

de 3 in 'n huishouden zijn, òf haar dagen slijten bij twee menschen waarvan de
eén, stil, knorrig & humeurig en de ander voornamelijk egoïst is. - Later meer. Allebé
heeft me onder geheim houding je copie laten zien die me stil maakte - meer zeg
'k niet. Die Dunselmansche vond 'k gruwelijk gemeen en onbegrepen. - De enkele
keer dat 'k in Amsterd. Allebé opzoek is hij zeer opgewekt en hartelijk en praat met
genoegen over 'n aardig collectietje brieven die hij van je heeft. - Je zult erg veel
plezier van je werk hebben wanneer 't in de acad. te zien komt. Of de Hollanders
veel distinctie maken tusschen knap en mooi is me onbekend. Me dunkt 't onderwerp
is te subtiel om in 't publiek 'n betooger te zoeken, 'n harmoniesch evenwicht zal
ook hier wel zeldzaamheid zijn. Schrijf me nu gauw eens, ik schrijf gauw weer.
Sans rancune 'n hart. hand van
je vriend
WillemWitsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Venetië
Datum: 23 november 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Venezia 23 Nov. 1885.
Beste Wim!
Ik wou wel dat ik deze brief een beetje harder voortschoppen kon zoodat hij de
andere van gisteren inhaalde. Van morgen ontving ik je brief, met veel blijdschap,
in gezelschap van een van Chap, de aankondiging van Cobi, en nog twee anderen,
dus na zooveel dagen niets, alles te gelijk. Ik heb je schandelijk verongelijkt, en dat
vrij grof getoond. Erbarming!
Neem me niet kwalijk.. vergiffenis, of hoe moet ik het zeggen dat ik spijt heb, dat
die fatale brief niet nog een dag langer in de pen gebleven is, maar er is wel eenige
verontschuldiging te vinden, niet waar? Zie eens, bijv. vandaag ontvang ik, zooals
ik zei, vier brieven en allen vragen antwoord, dus zit ik alleen voor vier brieven,
terwijl elk der afzenders er maar één geschreven heeft. - Brieven over zaken, heeft
ieder, die laat ik dus aan beiden zijden rusten. Zoo is het immer gegaan, en alleen
mijne famielje heeft me bijna altijd op eene brief van verschillende zijden geantwoord,
ik kan toch niet mijn leven hier met schrijven doorbrengen. Had ik dus geen reden
tot pruttelen, en is het zoo onredelijk te onderstellen, dat er wat anders achter zat,
dat ik toch geloof, van enkelen, al ben ik er zelve de aanleidende oorzaak van.
Allebé ook heeft mij altijd bijna dadelijk teruggeschreven, en heeft hij een collectietje
brieven van mij, ik heb ze van hem, bijna evenveel.
Maar zal je zeggen, houdt maar op met die schoonwasscherij
[1:2]
en praat liever wat met me. Eigentlijk doe dat ik ook liever, omdat excuses maken
me altijd heel slecht afgaat.
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Op 't oogenblik zit er een priester die een kamer boven me bewoont, op de piano
te trommelen, dat noemen ze hier, god help me, ‘sonnare’. Een eenzame hond in
de steeg, jankt daarmede in zoo wonderlijke harmonie, dat ik hem of haar verdenk
muzikaal te zijn. Venetië is zulk een (vooral s'avonds) geruischlooze stad, dat men
alles hoort, en zelfs de stilte een geluid is. Je moest de menschen hier zien flaneren
met hun kalme, rustige gezichten, allen min of meer week en aantrekkelijk door de
dommelige rust, die er is. Wat zou een rijtuig die luidjes op schrikken. En de
doodenkele honden, met hun goedige gezichten loopen onverstoorbaar achter hen
aan, als of ze er overtuigd van waren, de eenige viervoetige bewoners te zijn. En
dan die eeuwige regen, die zoo dommelig al die dommeligheid vergezelt. Je moet
me niet kwalijk nemen, als ik je zeg, dat ik hier ook wat dommel.
Allebé gaf me de raad, wat op m'n lauweren te rusten, en beweerde dat ik niets
geen reden had op 't oogenblik me bizonder in te spannen. Doch, als altijd, is de
natuur zelve een goede leidsvrouw, en na zooveel maanden zich als een wulpsche
deern van 's morgens vroeg, tot s'avonds laat te hebben laten bekijken speelt ze
op 't oogenblik geducht de coquette, en moffelt zich weg onder allerlei sluiers (om
weêr eens poëtisch? te zijn) van nevel en regen. 't Is of ze zegt: Ho wat, beste
jongen, ik vind het erg hartelijk van je, dat je zooveel van me houdt, maar 't is niet
alle dagen varkenmarkt, je te beletten naar me te kijken, dat kan ik niet, maar als
je het waagt je handen uit je jaszakken te halen, zal ik je met
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mijn scherpe nagels op de vingers slaan, of je een hoed vol water op 't
onbeschaamde schetsboek gooien. En ik als gehoorzaam volgeling, doe dat, slaap
lang, werk weinig, en leef zoo rustig en tevreden als of ik eigentlijk maar zoo'n beetje
voor m'n plesier in de wereld was. Een van m'n grootste uitspanningen is, het
duivenvoeren, o, dat is donderdagsch aardig. Zoodra ik mijn zakje met mais uit de
zak haal, komen ze aanstormen, links, rechts, vallen van boven de lijsten neêr, als
een op gegooide bal die weêr neêrvalt, overal, overal. - Dan ben ik binnen eenige
oogenblikken geheel bedolven, vooral m'n handen, onder dat vochtige volkje; er zit
wellustigs in, bepaald, in dat beweegbare, zwoele goedje, met hun kirrende
strijkaadjes, en donzige warme veêren, en de massa is zoo groot, dat men bijna
geen duiven meer ziet, 't is één grijze vlek, onzachtlijk groot, die elk oogenblik een
andere vorm aanneemt, dan bijna geometrisch, dan weêr met lijnen als de wolken
kunnen aannemen, één fijne tintelende massa van blaauw en grijs, met groene, en
roode tusschenkleuren der glinsterende halzen, en witte accenten van op kleppende
vleugels. 't Is een gescharrel van rozenroode pootjes, en witgehoornde bekken,
daar ik nooit moede word naar te zien, lui als ik ben ben ik bezig op 't oogenblik
daar een schilderij van te maken, maar vrees voor 't ergste. Ik werk op een stoel
als ezel, met bijna geen licht, een heel klein raampje, enfin we zullen zien, het geheel
is er al vrij goed, maar 't wordt al een beetje stopverf. 't Is een lief sujetje, en
misschien verkoopbaar. Voor de duiven heb ik m'n indrukken en eenige instantané's,
en als ik morgen een onbewaakt oogenblikje kan waarnemen, steek ik een duif in
mijn zak, ze zijn zoo gewillig en zullen niet protesteren. Ik heb er niet zooveel
opgebracht, omdat het dan onuitvoerbaar zou zijn, 't is toch al erg genoeg.
[1:4]
Maar slagen of niet, indrukken vasthouden, onverschillig of de indruk van binnen of
van buiten komt, dat is de groote en moeilijke kunst, jaren te kunnen arbeiden aan
de impressie van een oogenblik, al de middelen die wetenschap enz. aan den hand
geven, daarin te leggen, nooit in het resultaat te laten zien, dat er aarzeling, onmacht,
wanhoop dikwijls geweest is, ja dat moet zoo zijn, dat is de groote kunst.
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Wie 't niet gelooft.. ga Michel Angelo zien, of Rembrandt of 't Colosseum of 't
palazzo Pitti of Millet's l'homme a l'hâche enz, 't zijn allen vastgehouden ademtochten.
Ben ik subtiel, Wimpje en waarom ben jij zoo bang subtiel te worden? Heeft men
voor zoo iets publiek noodig? Hebt je nooit brieven van Millet gelezen, of critieken
van Delacroix? Geloof je niet dat elk kunstenaar weet, waarom hij zoo doet en niet
anders? Geloof je dat men daardoor minder naïf is? Neen, dat weet ik beter, en doe
me het plezier, schrijf en zinspeel nooit meer in brieven van menschen die zoo veel
wijzer en geleerder zijn als jij, zoo iets te duidelijk om een vrij brief te kunnen zijn.
Maar je blijft mijn goede oude Wim en ik hoop dat ik het voor jou ook ben, al gaat,
wat ook weêr natuurlijk is, iedereen op in zich zelve. Dus eerst een hand, en dan
praat ik nog wat met je.
Ik begrijp dat je stil werd van de Sybille, daar zit de hei in, niet waar, de ruimte,
de grootheid, de zuiverheid in. O, ik wou dat je 't heele plafond zien kon.. dat
ontzachlijke reuzenwerk. Geloof me m'n landerigheid in Rome schuilt voor ⅔ daarin.
Maar je krijgt een mooie fotografie van me, dat beloof ik je: en schrijf me toch wat
meer.
Nu blijf ik hier nog wat, op Allebé's verzoek, flaneren en schilderen omdat men
toch wat werken moet.
Coba vroeg me, waarom ik niet etste.. O, motieven en tijd genoeg, maar ik wou
wel eens je hier zien, op reis, in de eerste plaats, en ten tweede in die koude, gure
kamer met
[2:5]
steenen vloeren, met een enkele pot met koolen als verwarmings middel. Mijn
modelletje en ik, hebben ieder een potje met gloeiende houtskolen bij ons, en 't
arme kind klaagt altijd over koude voeten, schoon ze op m'n reisdeken staat.
't Doet me veel plesier dat Veth succes heeft met z'n portret, ook daarom als ik
wel heb, omdat ik hem ofschoon ik nooit zoo'n portret zal kunnen maken, op die
eenvoudige pose gebracht heb. Ja, Jan Piet zal een goed portret schilder worden,
dat heb ik altijd gezegd en een gedistingeerd ook. 't Spijt me soms dat heel jong
Holland zoo naar Laren gaat, enfin daar kan ik niet over praten, omdat ik het nooit
anders gezien heb, als in de ontelbare productie's, maar zeer zeker is het, dat ik er
niet heen zou gaan, al was ik bijna zeker, daar mooie dingen te maken. Ieder z'n
smaak niet waar? en ieder doet verstandig zich zooveel mogelijk aan z'n natuur te
houden.
Ik had nog wel wat lust over m'n duifjes te praten, maar er is hier in huis een mooi
duifje, een donna.... ze woont naast me, en onze kamers hebben een porte secrète,
denk geen kwaad, anders ga ik niet verder, ze is geëngageerd, (vrij vrij) met een
docter die voor 't oogenblik naar Jerusalem op reis is, en die ze in Maart volgen zal.
Van tijd tot tijd koop ik een bouquetje voor haar. Enfin, ben voor de weinige keeren
in m'n leven eens galant. Ze vertelde me heden, dat ze niet slapen kon, omdat ik
zoo druk ben s'nachts en ze altijd vreest, dat ik door de geheime deur komen zal.
Ik verdenk haar dat ze 't wel graag zien zou, maar 'k heb haar van middag terwijl
ze me vuur bracht, gezegd, dat ik meteen naar binnen zou gaan, voordat ze zelve
de deur open deed, ze zal 't niet doen, omdat ze van haar docter zeer amoroso is.
Mocht ze het doen, dan vertel ik het misschien wel eens, in elk geval, ga ik haar
teekenen, 't is een zeer originele kop. De Italiaansche vrouwen spreken,
[2:6]
over liefde heel wat gewoner als bij ons, en m'n padrone die een oude
doodeenvoudige vrouw is, zegt me, niet te begrijpen waarom ik geen gezelschap
neem. Ik geef je m'n woord dat het een lieve, eenvoudige vrouw is, alleen wat erg
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dwergachtig klein. 'K slijt heele avonden met hun in de keuken, bij het vuur, origineel,
en als ik niet al te lui word ga ik er wat teekenen.
Nu wacht ik op de reisroute voor Spanje en ben misschien met Nieuwjaar met
m'n neus boven Velasquez of een doodgemartelde stier.
Ja, Coba zal veel missen, maar jij zult wel goed voor haar zijn, niet waar, ook mij
heeft Cobi's huwelijk, dat toch zeer goed is, erg verrast.. meer mag ik er niet van
zeggen.
Weet je wat, als je eens flink gewerkt hebt, komt me dan van de winter in Madrid
opzoeken, daar behoef je geen Spaansch voor te kennen, dan gaan we met z'n
drieën naar een stierengevecht - koopen sigaren, om meê te kunnen smijten en
dan zal ze misschien wel weêr wat plesier krijgen. Is dat geen mooi plan, dan ben
ik je cicerone ook voor de goedkoopte, ik verzeker je dat ik er slag van krijg op de
koopjes te loopen. Doe dat, in elk geval schrijf wat meer, 't komt er niet op aan,
waarover; ik weet heel goed, dat er geen gondels op de hei zijn, maar er zijn
menschen, en kippen en paarden, en hei, is dat niet de moeite waard, voor mij, vind
je? Doe mijne groeten aan Chap als je er vrijdag komt, ik zal z'n brief beantwoorden
en aan Coba en Cobi, die ik morgen avond een felicitatie schrijven zal. Dan heb ik
in drie dagen drie maal naar Ewijkshoeve geschreven. Is schrijven ook werken?
Dan heb ik in één jaar, méér gedaan als één werkend mensch in Holland in vier,
dat zult je aan mijn studie's zien, Allebé zei, er zit heel wat arbeid en inspanning in
die portefeuille, en hij noemt het maar altijd trouw door ‘die portefeuille’.
Nu een klinkende lange handdruk van
Je vriend
Jac. v. Looy.
Ik ben verkleumd en ga naar bed, 't is bovendien één uur.

Willem Witsen en Jacoba Muller aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 30 november 1885
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1234

[1:1]
Ewijkshoeve
30 nov. '85
Ik zit met de N.G. voor me, waarin 'k van avend gelezen heb. Je Herfst verraste me
zeer, 'k heb den laatsten tijd geen muziek gemaakt bij Chap, door ongesteldheid
van Ham, - dus wist 'k niets van de inhoud voor de December aflevering. Wel had
'k van Chap eens gehoord dat je je verzen niet in de nieuwe Gids hebben wilde
maar er andere plannen mee hadt. Me dunkt dat 't toch wel goed is vooral nu je 't
onder pseudoniem doet. Nu vertegenwoordig je twee persoonlijkheden met éen
temperament en wordt je mettertijd 'n belangrijk sujet voor de naturalistische critiek
der achter klein kinderen van Frans Netscher. Verwey laat ook veel van zich spreken
tegenwoordig; je hebt z'n bundel zeker al lang en zult de Gids ook eerdaags wel
krijgen, 't zijn mooie verzen. Die vervelende v. Lochem zegt dat hij op Keats lijkt.
Nu,
[1:2]
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'n zekere verwantschap kan 'n kind zelf wel waarnemen vooral met Hyperion en
'roerloos als een steen' lijkt ook tamelijk wel op 'quite as a stone' maar die lieve
dikke Fiore is 'n ploert. Wat 'n merkwaardig onbeschofte opmerking over de
burgerlijke namen van z'n vrinden! 't Spijt me dat 'k Verwey niet beter ken - 'k voel
zoo iets van bewondering en aantrekking tot zoo'n artist, - 'k geniet bepaald en hoop
maar dat dit geen bewijs is dat 't werkelijk zoo heel veel niet is; wat makkelijk kan.
Ik schrijf je eigenlijk even om je je volgend adres te vragen of blijf je nog in Venetië,
- 'k wilde graag je brief beantwoorden eerdaags en weet dan niet waarheen 'k hem
moet zenden. Schrijf je me dus even 'n kaart? Ik verdenk er je buurvrouw van dat
ze je 'n sul zal vinden want 't was waarlijk 'n lief invietje; maar je bent 'n eerlijke en
naïve kerel, altijd geweest.
[1:3]
Cobi trouwt nu van de week, dat geeft drukte en hoewel 'n bruiloft betreffende niet
r.

van de vrolijkste. M Allebé sprak 'k eergisteren op Arti, maar daarover 'n volgend
keer. Je brief van Cobi was echt, heel echt en heeft haar veel plezier gedaan geloof
'k.
'k Spits me op de tentoonstelling van je werk.
Tot eerdaags
t.t.
WillemWitsen
[1:4]
Cobi had je zoo graag even geantwoord op je prettigen brief die wij met succes bij
Kool voorlazen, ze vragen altijd naar je en 't blijven beste vrienden, maar 't is zoo
allerver schrikkelijkst druk dat ze niet meer kan. Ze wil voor mij alles in orde achter
laten en met nieuwe meiden, juffrouw, etc. is 't heel moogelijk. Op reis wil zij 't doen
maar ik weet niet... enfin een huwelijksreisje zal wel een beetje anders zijn dan
gewoon! Ik hoop eens heel prettig voor haar. 't Is anders vervelend beste Lootje,
en ik zie tegen alleen zijn op en 't groote huis houden. De jongens hier zijn goed
voor me, maar 't is nog zoo iets anders. Ik antwoord je weer gauw, en dank je voor
je brief die ik Wim niet liet lezen omdat je hem misschien een beetje onrechtvaardig
verdacht; ik was later blij dat ik 't niet deed, want nu bleef alles goed en begreep hij
alleen niets van je excuses. Allebé sprak ik even een paar keer eergister in
Amsterdam en vroeg om je schetsen te mogen zien die er niet waren; hij is altijd
zoo vriendelijk maar toch ben ik bang dat ik te veel zeg en hij dan soms 't land krijgt.
Ik vind dat je een beetje gelijk hebt met dat overdreven naar Laren gaan van
iedereen, W. blijft stil hier en doet 't niet, houd zich buiten alle invloed; maar wat
meen je toch met mooi en knap? Ik ben 't volmaakt met je eens dat 't beiden kan
en dat is 't best (en hoop ik van jou) maar 't gebeurt heel dikwijls één van beiden en
dat kan ook, ‘mooi en niet knap en knap en niet mooi’, dan kies ik 't eerst. W. streeft
naar beiden en dat doet iedereen denk ik maar wie bereikt 't? Wat werk je heerlijk
veel! Wij lieten Tholen je Herfst lezen omdat hij haast nooit iets mooi vindt! ‘Dat ziet
er mooi uit’ zei hij zoo leuk en dat deed me plezier want dat is veel van iemand die
zoo goed voelt, 't is om muziek op te maken, dat hoor ik er in.
Dag beste Lootje, ik verlang om veel van je te zien.
Je oude (zeg ik nu met recht)
Jacoba
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Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Venetië
Datum: 4 [december] 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Venezia 4 Nov. 1885.
Wimpie, Hartelijk dank voor je brief.
Ik blijf nog wel 14 dagen of drie weken in Venezia, denk ik, waar 'k een gemakkelijk
leventje leid, in vergelijking met deze zomer. Zoodra de nieuwe route klaar is, zal
Allebé me wel zeggen wanneer ik vort gaan moet. Schrijf me dus zoo spoedig als
je wilt. Veel drukte, denk ik, de laatste dagen hé, moet ik Coba ook nog een kaartje
sturen. Malle vraag, omdat ze al lang en breed getrouwd zal zijn, als jij me
terugschrijft dat het niet noodig is. Weet je wat: knip hier het middelste strookje uit,
dan heb je een origineel negentiend-eeuw felicitatie kaartje:
[tekening van felicitatiekaartje met tekst]*
Vele groeten aan de C's enz. Als men soms wat critiseren gaat aan de arme Herfst,
schrijft me dat dan eens, ik ben daar erg nieuwsgierig naar. Die aap van een Kloos,
die nooit iets van zich hooren laat, speelt erg de baas over m'n meesterstukken. Als
m' hand lang genoeg was, sloeg ik hem om zijn ooren..
Nu een hand.
JacvLooy
Met m'n schilderijtje is het mis-poes.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 26 november en 17 december 1885
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1233

[1:1]
Ewijkshoeve. 26 nov. '85.
Ik verklaar je niet te begrijpen Looytje. Zoo waar, 'k ben vergeten wat 'k je eigenlijk
schreef & daarom zullen we 't hierbij maar laten. Wie of die menschen zijn, geleerder
& wijzer dan ik? Als 't geen affront was voor de heeren die je bedoelt, zou 'k zeggen:
wie is dat niet, daar is tenminste niet veel voor noodig. Maar wezenlijk, wat 'k ook
zin, 'k herinner me niet 'n zinspeeling gemaakt te hebben. Dus òf je hebt iets in m'n
brief gelezen wat er niet staat òf 'k begrijp er geen jota van.
Ik heb wel eens brieven van Millet en Delacroix gelezen - 'k geloof ook wel dat
die menschen wisten wat ze wilden: die beiden, zoo uit éen loopend gingen van 't
zelfde beginsel uit. En dat beginsel heb jij voor 'n deel omschreven en 'k ben 't eens
- of je dat goedvindt of niet - ook zonder M. Angelo, Rembrandt of 't Colosseum of
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iets anders te gaan zien. Maar noch Delacr. noch Millet, noch Rembrandt waren
knap - in den zin van virtuositeit, zonder 'n slechte beteekenis aan 't woord te geven.
[1:2]
Hun macht is in hun temperament, ze hebben zich van alles los gemaakt en zich
gegeven zooals ze waren, groot en heerlijk in hun naïveteit. En íedereen die dat
doet, ook al beduidt hij zóoveel nìet, heeft z'n recht van bestaan, en alle
kunstemakers, hoe weergaloos knap ze ook zijn - Gerôme inkluis - zullen worden....
vergeten?.... o god wat 'n bêtise - als of dat groote, domme bête publiek ooit zou
ophouden 't gouden Kalf te vereeren! Neen, waarlijk, 't publiek zal 't knappe mooi
en 't mooie knap vinden. Je hebt gelijk, 't publiek heeft niet noodig achter de
schermen te kijken, maar toen je schreef dat je nieuws gierig waart wat de hollanders
met hun fijne distinctie tusschen knap en mooi, van je werk zouden zeggen, dacht
ik aan ‘publiek’ terwijl me nu blijkt dat je 'n beter soort op 't oog hadt, dat geen
haarkloverijen noodig heeft. Wie dacht er aan knap bij Rembrandt & Millet? En wie
heeft machtige aandoeningen bij Jan van Beers?
17 dec.
Ik heb dit maar wat laten liggen omdat ik geen gelegenheid heb gehad, weer te
schrijven.
[1:3]
Er is hier sints veel veranderd. Cobi is getrouwd en naar Parijs geweest, waar ze
vandaan zijn geroepen door 't overlijden van Bram's eerste schoonvader. Nu zijn
ze hier bij wijze van vacantie en zingen op 't oogenblik duetten uit Bach. - Ik tob
tegenwoordig weer erg met m'n werk. - De een of d'ander heeft je zeker wel
geschreven dat 'k op Arti zoo'n leelijk schilderij heb gehad; 'k zal 't eerdaags wel
terug krijgen en hoop 't dan wat beter te maken; maar 't wil maar niets. Ik wou dat
'k me zoo kon verstoppen dat niemand me weer kon vinden en ik niet gehinderd
werd door al dat theoretiesch gezanik. Als 'k wat meer geld had dan zou 'k niet meer
exposeeren en maar werken, werken tot dat 'k goed voor den dag kon komen. 't Is
nu maar ploeteren voor niets, 'n agitatie om klaar te komen die 't nog moeielijker
maakt en wanneer je dan moe en afgetobd laat zien wat je gedaan hebt dan wordt
't met éen woord en 'n lachje veroordeeld.
[1:4]
Wanneer 't lang duurt vóor 'k je weer schrijf, Looy, denk dan nìet aan onhartelijkheid
of zoo iets, want 'k denk veel aan je bij alles wat me frappeert, maar 'k hoor zoo
weinig bij de knappe menschen die je gewoonlijk schrijven dat 'k me best kan
begrijpen dat je m'n gezelschap niet zoeken zoudt als je hier waart. Als 'k morgen
zoo werk als van daag dan ga 'k niet naar Chap; en moest 'k je ook van avond niet
schrijven. Ik zie met verlangen naar 'n brief van je uit. Ik geloof zeker dat je daar in
Venetië 'n heerlijk leventje leidt. Hoe gaat 't met je buurvrouw? Ik wou wel dat je me
op de hoogte hield van je reis. - Ik heb niet veel begrip van 'n tocht over de Pyreneën,
of ga je over zee? Allebé vertelde me dat je studies & teekeningen naar Teyler
waren maar in Januari geëxposeerd worden. Ik zal je er maar niets van schrijven;
me dunkt alles wat je er over hooren zult kan niet opwegen tegen 't geen Allebé er
van zei. Ik bedoel je hadt niets meer noodig. - Nu, Looytje 'n ander keer schrijf 'k
misschien wat minder vervelend; begrijp 't niet verkeerd als 't wat lang mocht duren.
'n Stevige hand van
je vriend
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WillemWitsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Venetië
Datum: 22 december 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Venezia 22 Dec. 1885
Beste Wim, en Valk en Karsen ook,
Je brief van morgen ontvangen gelijk met een andere, van Vader Scholten. Groot
nieuws, al mijn geteekende studie's in aquarel etc. zijn aangekocht voor Teijler, voor
schrik niet 800 gulden, 't is om dol te worden, van plesier niet waar? 't Zal goed te
pas komen, want naar ik hoor is Spanje een duur land.
Van avond moet ik daarop antwoorden, dus zal je eerst morgen kunnen
antwoorden op je brief. Om je eenigzins te troosten, zal ik je zeggen, dat ik ook op
't oogenblik aan een schilderij zit te tobben, dat maar niet naar m'n zin worden wil,
maar opgeruimd als zes, wordt het niet naar m'n zin, dan gaat het de koffer in.
Waarom werk je en tob je zoo af om klaar te komen. Werk zonder onnoodige
opwinding, en als je toevallig iets hebt daar je over tevreden(?) zijt, stuurt het dan
weg. Zoo erg is het toch niet dat je er dadelijk van eten moet, al is geld voor jou
precies even noodzakelijk als voor een ander. Zeg aan Coba, of ze nog wat wachten
wil, met een studie. Ik zal vast wat maken 't zij hier of in Spanje. Men wil de boel bij
elkaâr houden. Misschien wil Coba voorloopig wat uit de geschilderde uitzoeken tot
later..
Adieu.
Je vriend
Jac v Looy
Tot morgen.
.... Buona feria e una buona Cupa di anno.
't Vriest hier koud.
Scholten schreef me toch dat je schilderij goed was behalve de schapen.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 22 december 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren 22 Dec. 85
Beste Wim,
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In grooten haast wil ik je nu schrijven, om misverstand te voorkomen!
Eenige dagen geleden zond ik naar Derkinderen een begrooting van den uitgever
Mouton voor de uitgave van het Album. De totaalraming van 100 ex. was 600 gld.
Ik verzocht hem er zijn opmerkingen bij te schrijven en het pak aan jou te verzenden.
Ik beweerde tevens mijzelf met de raming wel te kunnen vereenigen. Nu was het
album berekend op 12 etsen en ik bedacht heelemaal niet dat de etsen der invité's
er nog bijkwamen. Ik begreep dat er van heel groote bezuiniging geen sprake kon
zijn en bedacht nu dit! Meneer Mauve heeft me wel geantwoord dat hij een ets voor
het album wilde maken maar hij had er geen liggen. Het ligt dus voor de hand dat
ik hem ga vragen of
[1:2]
hij om onzentwil liever geen moeite wil doen maar zijn medewerking voor het
volgende jaar wil toezeggen. Als er dan nog één is die niets geeft dan is ons getal
etsen tot 15 ge[xx]deerd en kunnen we het album aan de kunstl. leden gratis leveren,
zooals ik hun in bijgaande circulaire reeds toezegde. Deze daad om Mauve dat te
gaan zeggen was weliswaar eigenmachtig maar ik meende dat er haast bij was en
hem de zaak moest uitleggen voordat hij reeds aan 't werk gegaan was. Nu legde
ik het hem kalm uit, maar meende later te bemerken dat hij toch gepiqueerd was
d.w.z een beetje in ZEds. ijdelheid geprikt, wat ik betreur, maar niet kan helpen.
Mocht hij er dus tegen jou over spreken in dien zin, dan diene deze uitleg om de
handelwijze van je medebestuurder te verantwoorden, een verantwoording die ik
je wel verschuldigd was.
Nu nog één ding. Zend me de brief van Mouton gauw terug
[1:3]
want we dienen haast te maken.. Zend me ook je stembriefje voor de jury voor het
album, maar gauw. Schrijf ook eens wat je doet, dan schrijf ik je gauw terug. Waarom
zie ik je nooit?
Van Israëls en Storm ontving ik al toezegging van een ets.
t.t.
Jan Veth
Groet Coba en Tholen.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 24 december 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordt Zondagavond 24 Dec. 85
Beste Wim,
Het secretarisbaantje van welke vereeniging ook is een lastpost. Alles komt op
den secr. neer maar hij mag niets doen zonder de opinies van de Heeren gevraagd
te hebben. Hij heeft de lasten maar niet de lusten der macht en is een stuurman op
zee terwijl er vele oogen aan wal staan te turen. Als hij zijn best heeft gedaan krijgt
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hij str - t voor dank. Niet dat jou brief str - t was. Je was zeer billijk in je redeneering
al schemerde er duidelijk in door dat je een opgewonden mensch had gehoord en
zelf wat driftig was geworden. Het verwonderde me alleen dat je in een tweede
schrijven niet toonde dat je mijn brief uit Laren had ontvangen, die je meening toch
wel eenigszins veranderd kon hebben. Après tout kan ik me overigens best
voorstellen dat je wat boos op mij was, daar Mauve de zaak zóó moest voorstellen
dat het werkelijk onbeschoft van me leek, en ik ben je dankbaar dat je me zoo urbaan
schreef. Onze
[1:2]
opinies zullen verschillend blijven. Ik houd vol dat mijn handelwijze mits ze in goed
aarde was gevallen, wel verdedigbaar was. Ik legde de zaak uit aan mijn oudste
zuster die een zeer kalm oordeel heeft en aan Wally Moes, die er niets vreemds in
vonden. Maar ik zie je je neus al optrekken - ‘Dames’ zal je zeggen!
Het schrijven van Tholen dat ik tegelijk met jouw brief ontving deed me zeer
onaangenaam aan. Ik kwam moê thuis 's avonds heel laat en dan is zooiets niet
heel opwekkend.
Ik dacht dat ik te goed vriend van Tholen was om met zoo weinig omzichtigheid
door hem gevonnisd te worden, maar toch ook weer te weinig familjaar om me door
hem zulke lompheden over mijn lompheid te moeten laten zeggen. In elk geval was
het voorloopig een Bestuurszaak en was zijn meening volstrekt ongevraagd. Maar
ik wil niet zelf ook weer hard worden. Hij schreef als jijzelf onder een oogenblikkelijken
indruk
[1:3]
en ik weet dat Mauve het vermogen bezit om iemand verontwaardigd te maken.
Genoeg over dit alles dat nu hoop ik uit de wereld is. Het feit dat meneer M. nu tòch
niets aan het album levert wil toch zeker niet zeggen dat er toch wat bleef zitten?
Hij belooft tenminste zijn medewerking voor een volgende maal.
Zeer graag zou ik je in den Haag eens spreken, maar waarachtig Wim ik heb
geen tijd. Ik werk hard. - Zou je niets eens even door kunnen reizen naar hier? Chap is hier ook. - Blijf dan een avond!
Zeg eens, Tholen en jij moeten nog stemmen voor de jurij! Doe dat asjeblieft per
omgaande. Al de andere stemmen heb ik al. Hierbij zend ik een lijstje van de kunstl.
leden.
Nu Wim, ik hoop je gauw eens te zien. Groet Coba, Tholen en mr. Mauve
van je vriend
Jan V.
N.B. Derkinderen weet van het heele Mauve incident niets af!
Zeg Coba dat ik haar nu heusch eens zal schrijven.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Venetië
Datum: 27 december 1885
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Venezia 27 Dec. 1885.
Wimpje,
Ziezoo, de Kersdagen, zijn voorbij en de Zondag ook. Ik heb er niet veel van
gemerkt, alleen de Christmas, Weinacht, fête de Noel nummers, hebben er me aan
herinnerd, dat in heel de Christelijke wereld, één zelfde gedachte voorzat, éen zelfde
feest geviert werd, zich wijzigend in elk land naar de aard en aanleg van zijn
bewoners; het feest van ‘il bambino Jesu’, als men hier zegt, in Engeland, gevierd
onder oud Saksische mistletu?, in Duitschland, gelauwerd met Germaansche
denneboomen, feest voor de kleinen, dat is de poësie, die er ìnzit, feest voor de
grooten, dat is het krachtige proza, dat er uit spreekt.
Het groote feest hier is, de avond voor de 25 Dec. il Natale di Jesus. De geheele
nacht door en ook de volgende dag, werd de lucht verscheurd, door het
onophoudelijke klokkengelui, en de eene mis na den anderen. In de kerken krioelden
het van menschen, die kwamen luisteren naar de lofzangen, zeer weinigen om te
bidden. Men wandelde wat heen en weêr, zacht met elkaar pratende, stil blijvende
staan als een solo, boven alles uit zong, evenals bij een muziekuitvoering in het
Volkspaleis.
[1:2]
De San Marco zag er nog wonderlijker uit onder het rossige licht, der ellenlange
kaarsen.. als bij eene illuminatie, lange lichtlijnen, flikkerend in een massa duister
zonder vorm.. De kerkgangers smolten van onder aan elkaâr vast in de toon, van
boven verlicht: als menschen, die aan een haard zitten, en het goud in de gewelven
glom, dof als een vuur dat nog wat naglimt. Geheimzinnigheid overal in de kerken,
wijkplaatsen van een godsdienst, die zijn eenvoudigheid wegmoffelt onder een
gouden rommel; en zijn geloovigen bedwelmt met mystische dampen. Waar toch
school in Venetië de lieve Natuur der Kerstlegende, wáár toch trilde de zang der
engelen, liefelijk na?
Op de Ponte Rialto, de hoofdmarkt van Venetie wemelde het, van kooplui en
koopers. Ik was er heen gegaan om visch te koopen, straks zal ik je zeggen hoe.
Met het geloof van een feesttafel voor kinderen te vinden, was ik er heen gegaan
(want in Italië is il Natale als bij ons St. Nikolaas), overal stalletjes, en koopwaar..
De een verkocht noga en mostarda, een soort van gelei, een andere houten lepels
en drinkglazen, een derde kalkoenen en kippen, opgehangen aan risten als
veroordeelden, met
[1:3]
de lange halzen naar onderen, of met de onhandige pooten, slap in de lucht. Men
struikelde er over de stapels kool, over de manden citroenen en oranjes. Op de
vischmarkt, een eindje verder was een leven en geruisch, als van een groot gulzig
beest, dat zijn kaken op en neer doet gaan; tafels, met stapels visch, heerlijke
kleurgroepen, onder het dwalende licht der gaslichten (enkelen), één dood aquarium,
vol grillige en fantastische vormen, die men niet thuis weet te brengen, glibberige
hoopen visch, met zilverachtige lichten en vochtige, violetten schaduwen, met
hoogsels van het heerlijk rood der gekookte kreeften, een natte grond met lange
lichtstreepen der inschijnende lantarens. Een vieze lucht, die je het hoofd omkeeren
doet, een gekijf van kooplui en koopers....
Vrede. Vrede op aarde, in menschen een welbehagen.....
Gloria in excelcis Deus, en het meest eet men op den geboortedag van Jezus......
Een goudmijn voor iemand, die de kunst verstaat van parels in het slijk te vinden.
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Hoe hebt jij het gehad, Wim, buiten. Hebt je niet gedacht aan de aankondiging
aan de herders van Ostade, met hun verschrikte gezichten,
[1:4]
en die schapen, die wegloopen voor die lichtende engelen in de lucht.. Was er
sneeuw op de hei, en ijs in den vijver?
Ik was, eer ik het vergeet, naar de Ponte Rialto gegaan, om mijn huis genooten
te trakteeren op eenige Adriatische zeemonsters. Want alles eet visch op den avond
der 24ste en noga (amandolo) en drinkt wijn, daarna gaat men om 12 uur naar de
kerk, om de ‘pastorella’ te hooren zingen, de buik vol, en het hoofd zoet met de
gedachte: ‘de volgende dag niet werken, maar feest’, arme menschen.
Ik heb beter geheugen dan jij, mijn ouwe jongen, maar ik zal je die toespeling op
wijzen en geleerden menschen niet herhalen, waarvoor zou het dienen, en waar je
zegt, me niet meer te begrijpen, kan ik ook al niet erg verwonderd zijn, ik die mezelve
zoo heel dikwijls niet begrijp.
Echter moet ik je een ding zeggen.. heel vaak, staat in een brief aan jou, b.v. een
antwoord dat ik gaf, in m'n gedachte, op een brief van een ander. Is dat wonder,
voor iemand, die altijd alleen is.
Zum beispiel, om herhaling te voorkomen, laatst, kreeg ik een brief van Chap.
Daarin stond veel wetenswaardigheid en hartelijkheid, o.a. ook dit. Veth zei hij, wilde
niets hooren van het goede wat men zei van zijn portret, van zijn succes, niets,
omdat hij meende, dat dramatisch zijn in een schilderij, goedkoop is.
[2:5]
Wel heb ik toen tot mezelve gevloekt, wanneer zal men toch eens ophouden, zich
zelve vasttestrikken in theoretische touwen, wat een nonsens. - Neem me niet
kwalijk, Wim, dat ik Millet en Rembrandt bij de kop neem. Misschien nemen ze
eenmaal jou of mij, of wie ook, dat hoort zoo. Maar wat nog beter is, een mensch,
is die niet dramatisch, of om die ballast van istme's over boord te gooien, handelt
een mensch dan niet.
Vraag eens aan Bouwmeester wat hij voor handeling gezien heeft in den kop van
l'homme a la hâche.
Ik weet wel, Veth zal het niet zoo bedoeld hebben, als ik het nu op vat, maar ik
proef er al dat Hollandsche gezeur uit van mooi niet mooi, goedkoop of duur.
Vindt je nu nog dat ik zonder reden spreek van fijne distinkties. Jij die zelve zegt,
dat al dat theoretiseren je verveelt en dat ieder toch doet als zijn temperament hem
dat voorschrijft? Welnu, als nu eens iemand een temparent dramatique heeft, wat
dan, moet hij dan zijn kiel aan de kapstok hangen, of op onze tentoonstellingen, om
vallen van verveling. Neen, niet waar, maar, dramatisch zijn zonder het te kunnen
zijn, ja, dat is goedkoop.
Schrijf eens spoedig terug. Gaat je werk wat beter. Mijn schilderijtje is met de
Kersdagen wat beter geworden, maar goed
[2:6]
word het nooit, anders zal ik wezenlijk een meesterstukje geleverd hebben, onder
de omstandigheden, waarin ik het maakte.
Met m'n jufvrouw gaat het goed. - Ik blijf hier nog wachten op de instruktie en op
mijn pas. Dan ga ik, naar alle waarschijnlijkheid, van hier per spoor naar Genua, en
dan over zee, naar Barcelone, en vandaar naar Madrid.
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Ik moet in Madrid de drinkers van Velasquez copieeren, en Allebé gaf me onder
de hand ook de ‘Idioot’ van Velasquez aan. Je kent ze, uit fotografiën, die goedkoope
meesterstukken, niet waar?
Ik blijf hier denk ik nog wel een maand.
Vele groeten aan allen - en geef nooit een schilderij op. Hoe gaat het met Coba.
Kan ze zich schikken - vraag of ze eens schrijft.
Nu een hartelijke hand,
van je vriend
Jac.v Looy.

Anthonij Mauve aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 27 december [1885]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren 27 Dec.
Amice! Hierbij de vernis als postpakket. - Uit Dordrecht ontving ik heden een brief
met voldoende verklaringen ook tegen over u beiden. - Ik zal dezen keer echter niet
mede doen ook omdat het ets toestel nog niet geheel in orde is bij mij, ik ontving
het eergisteren; na nieuwe jaar hoop ik dat gij eens een dagje de tijd zult vinden mij
eens op weg te helpen.
Veel groeten aan allen, ook van de vrouw
t.t.
AM.

[1886]
Anna Agnes Witsen aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: [begin juli 1886?]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Zaterdag
Beste Wim, zooeven vroeg je mij wat ik daar deed en ik bleef je het antwoord
schuldig, omdat ik buiten mezelve was. Maar ik wil den schijn vermijden alsof ik
voor mijn daden niet uit durf komen en daarom zeg ik je, dat mijn antwoord is: dat
ik mij niet ongestraft laat beleedigen. Ik deed het in drift, maar heb er geen spijt van,
reeds te dikwijls liet ik mij dergelijken aanleunen uit vrees van te kwetsen die mij
kwetste! Ik schrijf dit openlijk omdat ik 't recht heb mij te verdedigen, waar ik weet
dat Coba alles ten mijnen nadeele zal uitleggen. Aan jou en iedereen om te gelooven
wat je wilt.
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t. à t.
Anna.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: oktober 1886
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 21; [1:1] op microfiche
nr. 105/85

[1:1]
Beste Jan,
Ik had liever de loge gehuurd van af 15 nov. - 't Hangen, inzenden etc. neemt
veel tijd. - Voor de expositie scheelt 't niets, voor ons inzenders, veèl. 'k Zou je
gaarne 'n langen brief schrijven maar 'k heb geen tijd en bovendien niets te zeggen.
t.t.
WAW.
Ew. Oct. '86.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 3 januari 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordrecht 3 Jan. 86
Beste Wim,
Je plan om circulaires rond te zenden vind ik uitstekend. 't Dunkt me echter dat
we nog een weekje moeten wachten dan kunnen we bij elke circulaire een Ex. van
het nieuwe Reglem. zenden, waarvan je het concept dezer dagen van Derkinderen
ter correctie ontvangt. Ik schreef hem ook over de circulaire-vraag.
Maar hoe nu! Waaruit maak-je op dat de parasieten Dake c.s. zoo hun best doen
ons een voet dwars te zetten. 't Zou vechten tegen de bierkade zijn! Als Derkinderen
en jij het goed vinden zal ik zoodra het nieuwe Reglem. uit is, Breitner en Bastert
uit noodigen bij ons. Beiden spraken daar al over, de eerste tegen mij, de tweede
tegen Zilcken. 't Zou een aanwinst zijn!
Je etsen vind ik beiden zeer mooi en 'k weet nog niet voor welke ik stem, want
O, Wim ik ben óók in de jury gekozen, behalve jij en Zilcken van welke 't zeker was.
Als 't aanging zou ik graag wijken voor juffr. van Houten, maar men dient zich aan
een
[1:2]
vrije stemming te onderwerpen. Ik weet waarlijk niet of we wel recht hebben een
ets te weigeren en geloof dat de bedoeling eenvoudig was dat we zouden kiezen.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik heb zeer smerige dingen gezonden die anders stellig zouden worden afgekeurd,
maar trek me dàt niet aan daar ik nog tijd van leven hoop te hebben en hier een
macht van mooie etsmotieven weet. Als ik maar tijd had! want ik zit tot over mijn
ooren in het werk. Maris heeft niet geantwoord op de uitnoodiging. Nu dien ik hem
nog eens te schrijven. Derkinderen weet niets van het Mauve-incident en het is ook
maar beter dat hij nooit iets van mijn onhandigheid te weten kome.. Zoodra ik alle
etsen heb, zend ik ze op aan Zilcken die ze dan weer aan jou kan zenden. Er zijn
mooie dingen bij hoor! Als de helft goed is zal het al goed wezen! d.w.z goed figuur
maken. Ik heb aan de N.G. een varium over etsen ingezonden wat ze echter
vermoedelijk vanwege mijn onbeschoft stijltje wel niet zullen aannemen. De adressen
die je vraagt zijn aldus:
[1:3]
[begin inspring]
Ph. Zilcken, Javastraat 4, 's Hage
W. de Zwart, Van Stolkweg, Scheveningen
M. van der Maarel, Gedempte Raamstraat, 's Hage
A.L. Koster, Kleine Loo - Bezuidenhout, 's Hage
Mej. R.E. van Houten - adres den WelEd. Heer H.W. Mesdag,
Laan van Meerdervoort, 's Hage.
[einde inspring]
Heb ik je al verteld dat ik Chap schilder? 't Wordt veel beter dan Verwey. Ook heb
ik nog een bestelling voor f 350 -. Nochthans dans ik niet op het ijs zooals andere
ezels die het te goed gaat, maar doe ik mijn best. Van middag moet ik op een dineetje
bij de van Deventers. Chap en ik maakten voor elke dame een Sonnet! zoodat we
er gisteren in een minimum van tijd 7 maakten en dat in 4 talen. - Zoo staat het
tegenwoordig met de poëzie! Dat noemt Chap propaganda maken voor den
Sonnetvorm.
[1:4]
De mededeeling van Coba dat die-en-die kunstlievende leden zijn geworden is
natuurlijk voldoende. De kwestie is maar dat ik niet vond dat we hèn die in November
of December eerst toetraden nog voor het afgeloopen jaar konden laten betalen.
Op de lijst van het jaar 86 heb ik ze genoteerd. Coba moet me wel erg slecht vinden
dat ik haar nòg niet schreef. Maar ik heb zoòveel te schrijven en zóó weinig tijd.
Nu Wim, mijn beste wenschen voor 1886 ook aan al je huisgenooten. Een aparte
hand aan Tholen en een aan jou van
je vriend
Jan V.
Heb je zin in 't voorjaar een maandje met me meê naar Spanje te gaan (zonder
schilderkist), om Velasquez en Ribera en..... Looij te zien? O, Hollandsche naturalist!
(Dat woord vind ik een scheldwoord sints Netscher zich zoo noemt!)
Ik vind de ets die Th. Schw. zond vèr boven mijn verwachting.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: [Den Haag]
Datum: [11? januari 1886]
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 89
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[1:1]
Maandagavond.
Waarde vriend,
Ik zou u gaarne willen spreken, morgen op den middag over de etsen voor het
Album die Veth mij zenden zal; dan behoeven ze niet meer naar Baarn. Wees dus
zoo goed mij even te melden hoe laat gij mij een oogenblikje hebben kunt.
t.à t.
Willem Witsen
Laan van Meerdervoort 17.

Willem Witsen aan Philippe Zilcken
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 14 januari 1886
Verblijfplaats: RKD, archief Ph. Zilcken

[1:1]
Ewijks hoeve 14 Jan. '86.
bij Baarn.
Amice,
Ik vond - thuis gekomen - m'n proeven van Bouwens en zag tot m'n spijt dat m'n
grootste ets infaam slecht is, terwijl de kleinste tamelijk leek; zoudt ge er iets op
tegen hebben als 'k dus de kleinste voor 't album geef? Zoo niet - dan is antwoord
overbodig.
t.t.
Willem Witsen

Anthonij Mauve aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 20 januari 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren 20 Jan. 86.
In het Nieuws v.d. Dag las ik, dat ge de premie (Willink v. Collen) gekregen hebt. Ik
geloof zeker dat ik jouw schilderij beter zou vinden als Kunst, en dus de eerste je
toekende, enfin - eerste of tweede, je bent er goed afgekomen, en het doet me erg
veel genoegen, ik vond het schilderij in zoo veel kanten sympathiek.
Ge zijt op de eenige goede weg en al die kleine huldentjes die ge ontvangt, zullen
je zoo'n vertrouwen geven in je eigen; en met dubbele
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[1:2]
moed aan het werk doen blijven.
Ik zit erg druk aan veel dingen te werken, anders kwam ik zelf eens over wippen.
Mogelijk hebt gij wel eens lust, gij weet het, hoe ik dat gaarne heb, hoe gaat het
Tholen, zeker ook druk aan den arbeid. - Wat een wintertje op 't oogenblik hè, ik zie
in mijn verbeelding je appelboomgaard, 't is
[1:3]
hier ook heerlijk met al die daken en geveltjes, dat kunt ge denken.
Ik verlang erg Coba eens te zien, wil je haar dat zeggen.
Nu kerel, nog wel mijn beste wenschen - ook aan Tholen.
Groet je Vader en Coba hartelijk en geloof mij
je toegen. Vriend
A Mauve.
De groeten ook van de vrouw aan allen.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Venetië
Datum: 28 januari 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Venezia. 28. Gennaio. 1885.
Wimpje,
Gefeliciteerd, mijn beste Wim, met je buitenkansje van Willink en de goede
dubbeltjes die er bijhooren. Je ziet wel ik weet het toch, al laat niemand me iets
weten. Ik ben nog altijd in Venetië, dat me geweldig vervelen gaat, onophoudelijk
regen, en donker als de nacht, heel prettig voor een schilder, niets gaat dan ook
naar mijn zin, en zoodra ik geld ontvang van Teijler ruk ik met de eerste de beste
sneltrein uit. Allebé vondt je schilderij zeer goed, en raak, très serieux, et très artiste,
je weet hij fransiseert altijd een beetje. Geduld, mijn waarde, en geef nooit iets op,
dat is geloof ik een goede raad. Ik kan met de beste Wil voor Willink niets meer
doen, je weet ik ben niet de 20, maar de 30 gepasseerd, en word zoo zoetjes aan
een oude heer, die met belangstelling het werk van zijn jonge kennissen aanziet.
Die rol hoop ik mijn leven lang te spelen, nòble père, als het al te langweilig word,
knijp ik uit.
Nu een hand
van je vriend
Jac v Looy.
Vele Groeten aan Coba. Sola

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
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Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 31 januari 1886
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1235

[1:1]
Ew. 31 Jan. '86.
r.

Ik hoorde van M Allebé dat je nog in Venetië bent, beste Looytje en daar nog een
dag of wat denkt te blijven. Ik had je al eerder geschreven als ik niet gedacht had
dat je allang op weg waart naar Spanje. Je schijnt 't in Venetië goed te hebben en
't rusten op je lauweren daar bekomt je zeker goed. Nu, in Spanje zul je weer heel
wat maken en 't is goed dat je nu wat voor je plezier uit bent - je hebt veel gewerkt
r.

en mooi ook. Indertijd heeft M A. me je studies laten zien en vertelde me toen onder
geheim houding dat Teyler alles (de teekeningen) aangekocht heeft - later bleek
me uit je briefkaart dat je er tevreden over was en dit deed me veel plezier - hoe ik
't vond, je werk, zal ik je maar niet zeggen - dat doet er zoo weinig toe; alleen wil ik
je zeggen dat ik er zeer naar verlang alles nog eens op m'n gemak te bekijken als
't geëxposeerd wordt.
[1:2]
Je schreef me na kerstmis 'n heel prettigen brief dien ik op 't oogenblik niet in m'n
zak heb en dus niet precies kan beantwoorden - iets waar je trouwens niet op gesteld
zult zijn. Wel weet ik dat je 't niet goedvond dat Veth ontevreden was over z'n
dramatiesche voorstelling in z'n portretten en hij dat goedkoop noemde. - Veth is
zeker 'n knap broekje en iemand die goed kan theoretiseeren met nog 'n heeleboel;
maar of hij weet wat-i wil en heel veel begrip heeft van 'n schilderij - weet ik niet. Ik geloof dat hij weinig gevoel heeft en zich anders voordoet dan hij is - vandaar die
affectatie in z'n werk die door wil gaan voor originaliteit. Iemand die zich zelf zoekt,
zal verder komen; maar 't begrip is toch hoofdzaak, en begrepen,
[1:3]
doordacht en gevoeld heeft Veth z'n schilderij niet. 'k Spreek van z'n schilderij wat
hij ingezonden had voor den wedstrijd van 't fonds. 't Spijt me zoo dat 'k 't zoo leelijk
vind, al was 't alleen daárom dat de jury 't zelfde oordeel schijnt gehad te hebben.
Ze hebben toen 'n schilderij bekroond waarin naar mijn inzien minder qualiteiten
zijn dan in Jan Piet, dat ding van Hoyinck van Papendrecht is als sujet iets, - 'n
prentje - 'n illustratietje, wat heel aardig zou zijn als 't goed geteekend was in Eigen
haard of zoo iets, maar als schilderij is het (voor mij) niets. - Nu, zoo iets is waard
om door de heeren van Arti met den eersten prijs bekroond te worden. Mijn schilderij
kreeg 'n premie, als ik je adres weet in Spanje, zend ik je een photographie - er
naar. - Er was ook een
[1:4]
schilderij van Breitner dat ik voor mij den eersten prijs gegeven zou hebben al was
r.

't meer dan slordig geschilderd. - M Allebé aan wien ik vroeg me z'n oordeel te
zeggen, begon met te zeggen dat hij mij nooit 'n tweede gegeven zou hebben, maar
toch 't schilderij van Hoyinck heel goed vond. Hij dacht nog eens aan 't geval met
jou en Dunselman waarbij z'n sympathie voor jou was - evenals in dit geval voor mij
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- maar toen D. toch ook wilde bekronen, zooals hij nu ook vond dat H. in aanmerking
kwam. Ik vind 't jammer dat hij zoo half is - want meenen kan hij 't niet - denk zelf
maar eens aan dat ding van Dunselman en Hoyinck is zeker niets beter. Enfin, ik
r.

schrijf hier weer veel te lang over. Met M Allebé spreek ik veel over jou en je werk;
hij liet me pas 'n briefkaart lezen om te zien of ik ook wist wat 'n cochon pak is. Ik
heb moeten verklaren 't niet te weten, ik vermoed dat 't in Venetië thuis hoort.
Nu addio,
steeds je vriend
Willem W.
Ik verlang zeer naar 'n brief van je; je moet me dan ook eens schrijven wat je zoo
lang in Venetië gedaan hebt. Is 't er zoo mooi of zoo prettig, ik ben heel nieuwsgierig
en maak allerlei gissingen.
'n Stevige hand.
[1:1]*
Ik was van plan je meer te schrijven maar ik stel 't maar uit tot 'n volgend keer. Ik
schrijf je gauw als ik je adres weet.
[1:3]*
Ik heb je eigenlijk heel veel te schrijven en merk achteraf dat wat ik schreef er niets
op aan komt. - In 't vervolg zal ik je brieven dadelijk beantwoorden. Vele groeten
van Coba.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Venetië
Datum: 3 februari [1886]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
3 Febr.
Beste Wim,
Je wordt hoe langer hoe meer een man naar m'n hart, oude jongen, en ik schrijf
je deze briefkaart maar even, omdat ik strak met de nachttrein naar Genova ga 14 uren sporen, aannemen maar. Van uit Genua schrijf ik jou of Coba een brief,
want daar zal ik moeten wachten op het geld, dat onze als altijd snel handelende
regering me zenden moet. Venezia zal me wel wat in 't hoofd blijven spelen, maar
als je denkt dat ik hier 3 maanden lang op m'n lauweren heb kunnen rusten, vergis
je je zeer, o, kluizenaar van de Amersfoortsche hei. Van morgen verzond ik een
kleinere kist met werk, twee in olio, het bekende schilderij, en een levens groote
busten verder 12 kartons met studie's enz. compositie voor schilderijen met daarbij
behoorende studietjes enz. enz. Toch heb ik hier in verhouding weinig gewerkd,
veel kou geleden, veel pijn, op 't oogenblik ook nog, in de buik gehad, veel verstopte
reukwerktuigen enz. enz. Maar, beste Wim de zon staat voor de deur - de zon van
Andalusië zal er de rest wel uit stooven.
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Twee zielen en ééne gedachte. Gisteren schreef ik aan Allebé, ik had toen je brief
nog niet, een kranig van stapel geloopen boutade: dewelke begon aldus, zou Jan
Piet vroeger zeggen: O, dat Holland, half en slenterachtig in alles; en het einde was:
de lange pijp en een koepeltje aan een grazige sloot (Vosmaer), die hebben het
ons gedaan. Brave jongen ben ik, niet waar.
Een even stevige hand en vele groeten aan Coba.
Jac. v. Looy
Ook aan je papa die wel in zijn schik zijn zal met je medaille.
Spoedig meer over de waarde van Allebé's half uitgesproken woorden.
Mijn adres is poste restante Genua.
Wat beteekent...... Esq.. achter m'n naam: toch geen scheldwoord?
Misschien ga ik je in de volgende brief wat opbiechten. Misschien, maar veel
nieuws zal er niet bij zijn.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 2 maart 1886
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1236

[1:1]
Ewijkshoeve 2 Maart '86.
Uit den brief dien Coba van morgen van je ontving blijkt dat je min of meer gevoelig
er van bent geen brieven van je vrienden te krijgen. Wil je mij daar buiten sluiten,
beste Looy? Ik meende dat je Genua allang achter den rug hadt en dat je ziekte
hoewel zwaar toch kort geweest was; zoodat 'k, wanneer precies weet 'k niet, je 'n
brief geschreven heb poste restante Madrid! En daar ligt hij nu waarachtig nog in 't
hospitaal in Genua! 't Moet 'n vervelende tijd zijn, in bed, zooals je schrijft met 'n
gezond hoofd en niet te kunnen werken! Nu, wat dat aangaat, je zult je schade wel
weer inhalen in Spanje, als 't schade is om wat rust te nemen; maar in ieder geval
kon die rust 'n beetje minder rustend geweest zijn; heel veel dispositie tot liggen
heb je zoover ik weet niet; en 'k wed dat zoo ziek als je ook bent je toch nog in je
bed teekent. Ik gaf er nog wat voor als 'k op 't oogenblik in de gelegenheid was je
op te zoeken in dat
[1:2]
hospitaal; dat komt jou nu misschien tamelijk vervelend voor omdat je, dunkt me,
nog meer dan vroeger, liefst zoo vrij als 'n vogeltje bent, 't is zeker waar dat hoe
meer men van alles af is, hoe vrijer en gemakkelijker men leeft. Dwarskijkers zijn
er altijd genoeg; en wij hebben toch eigenlijk niets noodig dan gelegenheid om te
werken en nu en dan 'n hartelijk praatje met 'n goed vriend, conversatie met de
menschen die we bestudeeren en waar we dagelijks mee om gaan en die niet eens
weten of we Ko of Piet of Jan heeten, is lang niet onaangenaam en ik voor mij praat
liever met dezen of genen smeerlap die me interesseert dan met den een of ander
die me op de vingers tikt of met 't beminnelijkste gezicht van de wereld naar me
luistert om achter m'n rug allerlei onaangenaams van me te vertellen. Je m'en fiche.
Je ziet dus wel dat 't me hier best bevalt en wat de stilte aangaat, och als me dat
verveelt dan is Amsterdam of den Haag niet zoo heel ver. - Daarbij komt dat 'k me
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in de stad altijd erger aan m'n kennissen etc. Er is zoo veel bêtise en daar kan 'k
niet goed tegen, misschien wel omdat 'k zelf de grootste ben. In dit opzicht verwendt
't buiten leven verschrikkelijk - 'k denk wel evenveel als op reis. Jij en ik doen wat
we willen zonder dat onze al te bereidwillige vrienden ons hun goeden raad opdringen
en zich met zaken bemoeien die ons alleen aangaan en die zij toch maar behandelen
voor eigen amusement. Verder heb 'k de pretentie van veel meer en ernstiger te
werken dan die heeren in de stad die blij zijn met 'n afleiding en elke gelegenheid
aangrijpen om hun kostbaren tijd die ze zoo noodig hadden voor hun werk, te
gebruiken voor dillettantische liefhebberijen om zoodoende meer te schijnen dan
ze zijn - maar bekijk ze niet van te dichtbij - dan schrik je van zooveel domme
verwaandheid of quasi onschuldige ijdelheid die met veel handigheid 't publiek 'n
rad voor de oogen draait maar in werkelijkheid ô zoo weinig is. - 't Zijn heele
[1:4]
autoriteiten die met éen woord 't werk van vele maanden veroordeelen. - En zie
eens wat ze leveren, die schreeuwers, - je wordt misselijk van zóo veel
middelmatigheid. - Je zult wel zeggen: dat is allemaal oude kost en misschien denk
je dat 'k daarover tob? Wel neen, kerel, laat ieder maar doen wat 'm lust; als ze mij
maar met rust laten. Ik denk dat m'n schulden me zwaar in de maag liggen; 'k tob
en werk den heelen dag en verdien niets; die armzalige premie is al dadelijk
verslonden door de heeren Claus en Voskuyl; dat is nu wel allemaal niets, maar 't
is vervelend; 'k denk niet graag aan vervelende dingen en amuseer me maar. Den
laatsten keer bij Chap was o.a. heel gezellig met v. Eeden etc. die is maar in z'n
schik, nu hij gaat trouwen. Vindt je z'n Johannes niet mooi? 't Begin wat alledaagsch,
zou 't niet? en komt 't je ook niet voor dat hij dikwijls schilderachtig wil zijn zonder
dat 't gaat? of ligt dat aan mij? Chap wordt dik; hij lijkt me minder filosofiesch
tegenwoordig, misschien is 't zoo niet - vroeger zag ik altijd den doctor in de chemie
in hem, en dan
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had ik heel veel respect voor hem, - maar 'k houd meer van hem zóo; hij kan zoo
goed praten en begrijpt de dingen zoo goed - natuurlijk buiten z'n vak - door z'n
eenvoudigheid. Hij is erg knap en verstandig en behoeft daarom niet meer te lijken
dan hij is. - Hoe komt 't toch dat iedereen die maar zichzelf is, al is hij nog zoo weinig
- altijd iets is en daarentegen iemand die veel is door anderen of uit boeken altijd
vervelend is? net als in 't schilderen. Er zijn bij die Hagenaars jongens die veel zijn
uit zichzelf maar ook veel die hoewel knap alles nadoen en daardoor 'n charge
geven op 't geen ze oorspronkelijk wilden. Je hadt hier die tentoonstelling moeten
zien in de Internationale kunst vereeniging van de Zwart, v.d. Maarel, Zilcken, de
Bock & Breitner. Veel moois maar ook heel veel, heel veel leelijks en onbeduidends,
als 't maar vreemd is en gezocht, gaat 't door voor origineel. - Veth vond alles heel
mooi - die Breitner is [tòch[?] zichzelf - Zilcken moet maar bij z'n etsen
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blijven, de Bock doet Maris na, hoe knap hij ook is. v.d. Maarel en de Zwart denken
dat ze 't kunnen. Als ze maar eens voor de natuur konden staan als 'n kind,
eenvoudig en probeerden iets met liefde te volgen, maar jawel... ze weten het, zij
kunnen het! Er zit altijd in: ‘ik zal je wel eens laten zien hoe je 't doen moet!’ en dan
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geven ze niets dan 'n charge van 't impressionisme. - Allebé zegt me altijd lievigheden
als 'k bij hem kom; waarom zegt hij zooveel wat hij niet meenen kan? - Heeft hij je
verteld dat hij 'n standje heeft gehad met z'n kleêrmaker over m'n schilderij? Zeker
niet, maar 't was anders grappig genoeg.
Nu Looytje, 'n volgend keer schrijf 'k wat meer. Coba schrijft je ook en, cela vaut
beaucoup mieux, m'n brief wordt anders te dik en dan zou je nog port moeten betalen
of 'k liep kans dat je den brief weigerde! Beterschap hoor, zoo'n Blei koliek is zeker
al heel onaangenaam, 'k voel 't. - Wordt maar gauw beter en schrijf me eens. Tholen
laat je groeten. - Hij is hier den heelen winter; 't is prettig om met iemand over 't
werk te kunnen praten; we hebben 't stil genoeg, zonder meiden of iets; je moest
ons huis houden eens zien! De oude heer in Amsterdam. C. heeft 't erg druk.
Adieu, 'n stevige hand.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 2 maart 1886
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 15; [1:1] op microfiche
nr. 105/77

[1:1]
Ew., 2 Maart 86.
De volgende kunstl. leden hebben gevolg gegeven aan de circulaires:
r.

D Bo[uvin[?], Parkstraat, den Haag
r.

M F. Tavenraat, Noord einde 91 [aanhalingstekens]
Mej. Anna Cramerus, Oosteinde, Amsterd.
G.W. van Neyenhoff, Sarphati straat 60 [aanhalingstekens]
F. Dorper [3× aanhalingstekens]
s.

J Reynvaan, Vossiusstraat 2 [2× aanhalingstekens]
Anton Mauve, Laren
E. Stark, Amsteldijk, Nieuwer Amstel
o

Frans Poel, adres Kleinwort Sons & C Londen.
Ik heb er 49 verzonden; misschien zijn er bij die zich opgegeven hebben bij jou.
Schrijf me eens iets over de zaak Th. S.
De groeten aan Chap; en zeg hem s.v.p. dat 'k Vrijdag niet kom.
'n Hand van je vrind
WAW.
Zend me de rekening van Loggen eens.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Genua
Datum: 8 maart [1886]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Genova. 8 Maart.
Beste Wim,
Ik had je zoo graag een lange brief geschreven, maar er komen zooveel brieven
dat ik ook de jouwe maar met een kaart beantwoord, voorloopig. Ik ga goed vooruit,
maar 't dieet blijkt nog zeer noodig te zijn. Vandaag een sigarette gerookt, of zooals
men hier zegt een spagnoletta. Dat wil zeggen ook de mond gaat beter, die zoetjes
aan weêr normaal wordt, de tanden ook worden weer vaster. Morgen ga ik voor 't
eerst een beetje in de lucht. Ik ben in alle ernst op gegeven geweest door 8 dokters,
maar Koo vond het een beetje haastig. De docter (zeer knap) zegt dat het
veroorzaakt is, door onder het werken te eten, zonder de handen te wasschen, en
zoodoende is de verf beetje voor beetje in de maag gekomen. Jij die weet, hoe 'n
Asschepoetser ik ben, en wel een beetje begrip hebt, van mijn avontuurlijke wijze
van werken hier, zult dat zoo vreemd niet vinden. Lik ook nooit aan waterverf
penseelen, Wimpje. Ook Coba's brief heeft me evenveel goed gedaan als een
biefstuk die ik nog niet krijg, en daar ze bovendien hier niets geen begrip van hebben.
Soep, een stukje kip, een ei geklutst in thee, wat geroosterd brood, een matig glas
wijn; ziedaar, waar je arme vriend het leven op houdt, eeuwig honger - honger honger - kreeg ik maar wat meer, maar ik weet te goed dat het me slecht bekomen
zou. Ik hoop binnen 1½ week in Barcelona te zijn.
Verder amuseer ik me - heb het epos in ist afgemaakt en geïllustreerd, andere
dingen gekrabbeld en gedicht, verveling weggejaagd, zooveel mogelijk, lees Goethe
en Potgieter en Illustrirte Zeitungen, enz. Schrijf nog eens.
Vele handen aan Coba en Tholen.
Je vriend
Jac. v. Looy

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 9 maart 1886
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 16; [1:1] op microfiche
nr. 105/78

[1:1]
Ew. 9 maart '86.
Als ik in Amsterd. kom zal 'k money meebrengen. - Me dunkt dat alles goed gaat
r.

wat kunstl. leden betreft. 't Verwondert me wel van Jan Six en M van Tienh.
Ik kreeg nog 'n briefk. van prof. Moltzer, Stadh. kade 149, die zich aanmeldt. Zou
je de lijsten die bij Loggen staan niet bij jou of Derkinderen willen laten brengen.
Van verschillende kanten hoorde 'k dat ze daar permanent zijn tentoongesteld.
De groeten van C. en Th.
t.t.
WillemW.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
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Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 15 maart 1886
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1237

[1:1]
Ewijkshoeve 15 Maart '86.
Je zult nog wel in Genua zijn en misschien nog wel in 't hospitaal! 't Kost toch zeker
wel eenige inspanning om 't niet vervelend te vinden; 'k begrijp niet dat Koo 't heeft
kunnen houden tegen 8 doktoren of staat er 5. - Wat 't beantwoorden aangaat,
begrijp 'k heel goed dat je je handen vol hebt, want iedereen zal je nu wel schrijven.
Je hebt me al uit Venetië beloofd me 'n langen brief te zullen schrijven. Zoolang je
in Genua bent scheld ik je je brieven kwijt maar als je in Spanje zit, o wee kerel als
je me niet schrijft! Tot je straf ga 'k je dan elken dag schrijven en zoo vervelend als
'k kan, en 'k kàn 't. Maar in ernst, - 'k geloof dat ik hier nog meer brieven noodig heb
en wat afleiding en deelneming als jij in je hospitaal met al je duitsche & Genueesche
doctoren. Want met eenige verbeelding kon 'k even goed in de binnen landen van
Afrika of Australië zitten; geheel alleen, zonder meiden.........?
[1:2]
C. is in den Haag en Th. naar huis - en dat moet nog 14 dagen duren! Heel sober
gevoed (goddank geen dieet!) voor conversatie twee honden en 'n poes en 'n paar
uur per dag 'n mooi kereltje zooals ze alleen in Holland zijn - 'k wil zeggen zoo echt
hollandsch - dien 'k schilder. 't Is hier nog zoo koud dat er twee of drie voet ijs in 't
water ligt - dus is 't buiten werken moeielijk, als tenminste de zon niet schijnt gelukkig gebeurt dit nog al eens en dan zit 'k me te koesteren, zoo heerlijk als dat
is! - in 't bosch waar de grond begint te werken, in de zon en waaruit verschillende
sterke geuren opstijgen, vooral van 't rottende blad - 'n schrijver of iemand die er
aanleg voor heeft - zou je dat zeker duidelijk maken, met mooie beelden en
naturalistiesche uitdrukkingen etc. - 'k Weet er niets van dan dat 't heerlijk van kleur
is in de zon en dat 'k al drie dagen vergeefs m'n oogen en m'n verw verknoei - Maar 't is wel gek dat alles
[1:3]
wat men in de natuur ruikt en wat er in hoort, lekker riekt: - gehakt hout, verrot blad,
jong groen, koemest, schapenmest, 'n boer, etc. Misschien doet 't 't reukorgaan
dikwijls onaangenaam aan, maar 't doet zoo denken aan al die heerlijke dingen die
men dagelijks ziet, in 't bosch of op de hei, van schapen en van alles wat in de natuur
is, dat 't net is of men in plaats van al die dingen, allemaal mooie verzen ruikt. Haverman met z'n hatelijke opmerkings gave houdt z'n neus dicht bij de schapenstal.
Ik voor mij snuif met genot die lucht op, want 'k zie dadelijk 'n heerlijk akkertje, met
z'n donkere kluiten, zwartfluweel, omzoomd door rood goud hakhout en prachtig
geteekende beukenboomen met 'n fijn rag van takjes tegen 'n juichende lichte lucht.
- En dan, 't karakter van dien kerel, laat hem maar doen wat ie wil - wat zijn die
stoffen heerlijk en wat is 't gedaan! En zonder dat ik zelf zulke dingen zou willen
schilderen
[1:4]
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zie 'k ze graag in de natuur en word er ook wel graag aan herinnerd. - Ik heb 'n
teekening naar Arti gezonden van 'n vrouw - kranig wijf - die sjouwt met 'n reusachtige
bos hout, maar die wordt nog al leelijk gevonden denk ik, want 'k hoor er niets van.
- Ik verbeelde me nog al dat 't wat was! Om de ongezellige lange avonden dat 'k
hier alleen zit wat te korten lees ik dikwijls tot laat in de nacht in don Quichotte.
Lachen is gezond en 't amuseert me kostelijk. M'n lectuur van den laatsten tijd is
anders nog al uit een loopend: Merimée, Flaubert, Heine, Turgeniew en nieuwe en
oude revues en gidsen. Vrijdag ga 'k naar Chap en zal daar eens op je gezondheid
drinken. - Als 'k bij Allebé ga, zal 'k vragen of er niets van je te zien is. Hij laat 't mij
altijd zien, ook soms je briefkaarten die me veel plezier doen; 'n stevige hand, Looytje
en heb 't maar goed hoor. Wat zul je eten, als je beter bent! Daar zou 'k bij willen
zijn om gezellig meê te doen en eens prettig te praten. - Adieu denk eens om me,
als je niet schrijven kunt en geloof me dat 'k je graag eens 'n prettigen brief zou
willen sturen, maar schrijven gaat zoo slecht - schilderen is 't eenige waar 'k
misschien niet ongeschikt voor ben.
Je vriend
WillemW

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Genua
Datum: 20 maart 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Gisteren ontving ik je hartelijke en prettige brief. Jongen wat ben je een Robinson
Crusoë en wat ruikt je brief lekker naar bosch en heilucht. Ik zal me dat genot nog
één jaar lang moeten ontzeggen, en in een vreemde atmosfeer weêr veel moeite
en zorgen hebben, luchtjes te zoeken, die wat in mijn smaak vallen. O, maar reizen
is heerlijk, gezond, en geeft veerkracht dat verzeker ik je. Ik ben nu 't hospitaal uit,
en logeer bij de Consul, blijf hier nog een week of wat langer, om weêr geheel op
verhaal te komen. Ik word langzamerhand weêr de oude onvermoeibare Koo. Ik
schrijf je dit s'morgens om 8 uur, in een Café. Ik vlieg zoo vroeg uit, omdat ik gisteren
avond een briefje kreeg van de Direktrice die me verzocht, mit meiner geschichtliche
Stifte, een afbeelding voor haar te komen maken van een doode vrouw, die lang
aan een borst ziekte heeft geleden, en aan wie zij zich gehecht heeft. Zoo heb ik
dan de tasch weêr omgehangen en ga de hoogte waar het hospitaal ligt weêr
beklimmen. Uit Madrid schrijf ik je een brief. Wat kunt jij anders werken dan ik, die
alles zoo te hooi en te gras doen moet, maar daarom niet getreurd.. dat ook is goed.
Van Cobi kreeg ik een alleraardigste brief met verhalen van kinderen, die in stoelen
wagons, op reis waren naar Ewijkshoeve. Ik wou daarop niet antwoorden per
briefkaart - zeg haar dat met m'n beste groeten, ook aan Coba.
Verder een hand van
je oude
vLooy.
Genua. 20 Maart 1886

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
Datum: 1 april 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Spankeren 1 April 86.
Je zult hoop ik aan 't werk zijn, de éénige manier om de eenzaamheid dragelijk te
maken. Het verwonderde me dat je al zoo gauw uit den Haag ging, Maandag, en
was dan ook verbaasd toen je Br. en mij s' morgens uitliet te hooren dat ik je dien
dag niet zou terug zien. Mijn plan was al te voren gemaakt, maar had het niet gezegd
omdat ik er niet van houd... en vooral om niet over weggaan te spreken. Het werd
tijd voor me om te gaan werken, vooral daar de tijd van inzenden voor de Brusselsche
expositie zoo gauw verstreken was (5 April), van aquarellen. Van middag zijn ze
weg gegaan. De voorige keer speet het me wel dat je er was, omdat we dan weer
met ons driëen zouden zijn en omdat ik na alles wat we geschreven en ondervonden
hadden het beter vond dat we elkaar niet zoo gauw terug zagen en vooral dan niet
met ons driëen. Je hadt het zelf ook begrepen want je had voor dien tijd weg willen
gaan en als ik het had geweten was ik nog niet
[1:2]
gekomen toen. Het speet me erg dat je later aan den trein zei, dat ik wel in mijn
schik zou zijn dat je weg ging, omdat dat heele maal overbodig was, zoo vind ik het
in 't algemeen niet noodig om onaangenaamheden te zeggen wanneer ze tot niets
dan narigheid leiden en niets beter maken. En waarom schrijf je me dan! zul je
zeggen. Ja..... om dat het me spijt dat alles zoo tusschen ons loopt! Om dat ik zoo
graag wou dat 't anders was. En dat zal dunkt me wel terugkomen, om dat er het
vroegere gevoel is gebleven (altans bij mij) en er alléén maar iets anders verveelends
bij is gekomen, en als dat dan weg is, of liever als daar de oorzaak van is gevonden
(want dat is genoeg) dan is 't weer goed alles.
Nu, tot zoolang gegroet, adieu
je vriend
Tholen.

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 14 april 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 14 april 1886.
bureau
Amice, Tot mijn groote verwondering hoorde ik van Cobi, dat je plan hebt naar
Madrid te gaan. Ik was in de meening, dat je in Drenthe of Overijssel werk zoudt
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gaan zoeken. Ongevraagd laat ik me liever niet in met eens anders plannen, maar
hier geldt het eene zaak, waarover je mij zelf geraadpleegd hebt en die mij om
verschillende redenen zoo ter harte gaat, dat ik je vertrouwelijk en vriendschappelijk
de vraag wil doen, of je plan wel verstandig en goed is.
Je herinnert je, dat je mij gevraagd hebt of Coba het naar zou vinden, indien je
eenigen tijd naar Overijssel of Drenthe ging om te probeeren daar te werken, daar
het te Ewijkshoeve niet lukte. Wij vonden allen dit plan zeer goed en verstandig van
je en het scheen dat je het uitvoeren zou, tòtdat dit nu eensklaps plaats gemaakt
heeft voor het denkbeeld om naar Madrid te gaan.
Deze twee plannen schijnen mij toe twee hemelsbreed verschillende eventueele
gevolgen te zijn van ééne
[1:2]
oorzaak, van het groote verdriet dat je vervult. Een groot verdriet kan, geloof ik, op
twee wijzen behandeld worden. Men kan zich daarin verdiepen, het als het ware
koesteren en opgaan in medelijden met zichzelf; zoo komen tot eene stemming
waarbij men onverschillig wordt voor alles en hard tegenover het ongeluk van alle
andere menschen. Het verdriet krijgt dan een dramatische tint en leidt licht tot coups
de theâtre. Men geraakt in staat tot allerlei zwakheden, in heftigen of niet-heftigen
vorm, en verliest zijn zelfbeheersching, totdat men eindelijk redelijk erg verzwakt
en verlamd wordt.
Men kan anders doen en het verdriet beschouwen ongeveer als een persoonlijken
vijand: men kan zich inspannen om, zooals kooplieden op hun boeken afschrijven,
wat zijn waarde verloor, op te geven wat feitelijk onbereikbaar en onmogelijk is
gebleken; om het verdriet te beheerschen en te zien wat men verder doen kan: men
vat dan het werk, dat te doen is, wel met groote inspanning, maar toch met zekere
kracht aan, zooals een drenkeling het omgetuimelde bootje. Beproevende zichzelf
te vergeten, gaat men meer aan
[1:3]
anderen en hun ongeluk en moeilijkheden denken en er komt eene stemming, die
geneest en redelijk sterker maakt.
Ik zou je zoo graag dien tweeden weg zien inslaan. Je bent zoo jong en tot zooveel
nog in staat; je hebt - je weet het zelf wel - veel talent; je hebt zooveel liefde voor
je vak en je bent reeds zoover gevorderd: je weet - in de kunst - wat je wil en hebt
daarmede den grootsten stap achter den rug. Welk een goed en mooi leven kunt
je hebben, benijdenswaard voor menigeen! Wat zult je nu doen? Onverschillig
worden en afleiding zoeken in andere dingen dan je werk? Je zegt: ik kan niet
anders, schilderen is geen handwerk; je hebt gemakkelijk praten, ik zie niets, ik heb
geen inspiratie. Ik heb inderdaad het gemakkelijke praten en jij het moeilijke doen.
Maar dat het onmogelijk is kunt je niet zeggen. Dat het te E. in die omgeving en met
die herinneringen niet ging, bewijst niets. Het is geheel iets anders, als je naar een
nieuw land gaat, een beetje verder af, zonder uitstapjes naar Amsterdam of den
Haag, onder nieuwe eenvoudige menschen. De indrukken zullen veel frisscher en
sterker zijn; denk maar eens aan dat mooie schetsje uit Giethoorn, dat ik heb en
dat Gabriel en Mauve zoo goed vinden.
[1:4]
Geloof daarbij dit eene, dat ik bij ondervinding weet: de natuur is een lieve troosteres.
Ze is, al schildert men niet, een geneesmiddel. Het werken zal misschien niet dadelijk
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gaan; je zult het land hebben en je vervelen, maar ik geloof dat het op den duur
best zal lukken.
Wat je daarbij steunen zal is vooral dit gevoel: dat je op die wijze Coba en Cobi
en allen die van je houden goed doet. Het is mij zeer pijnlijk aan te zien hoe Coba,
die zoo ontzettend veel voor je gedaan heeft, ongerust en ongelukkig is door hetgeen
je doet. In haar moeilijke omstandigheden beangstigt haar jouw toekomst meer dan
iets anders. Je weet dat ze met Th. trouwt, je ziet daarin haar geluk, maar hoe
moeilijk maakt je het haar! Je zegt of ze met Th. trouwt of niet, brengt in mijn positie
geen verandering, maar wat jij doet is voor haar bijna een levensvraag! Hoe kondt
ge voor haar je plan om naar Madrid te gaan verzwijgen? Waarom het niet allereerst
aan haar gezegd of geschreven? Waarom vraag je mij of ze goed zou vinden als
je ergens hier in het land gaat schilderen en laat je haar buiten de zooveel gewichtiger
quaestie of je met staking van je werk, zult gaan reizen?
Om al deze redenen zeg ik: ga niet naar Madrid.
[2:5]
Het kan zijn dat het je niet zooveel kwaad zou doen als ik mogelijk acht, maar het
is zooveel zekerder, dat het jou en daardoor ook Coba goed zou doen, als je spoedig,
flink en met volharding aan het werk ging. Denk er ook aan hoeveel verloren tijd
beteekent; hoeveel berouw ge later zoudt kunnen hebben, als je door ledigheid en
slapheid ontzenuwd misschien langen tijd het werken had nagelaten. Je bent in
moeilijke omstandigheden, maar juist dan is het dubbel noodig goed te handelen.
Ik schrijf onomwonden hoe ik meen, geloovende dat het tusschen ons beiden
onnoodig is er doekjes om te winden.
Geloof mij steeds
je vriend
Bram
Ik reken er op je in elk geval nog te zien.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: [Parijs]
Datum: 26 april 1886
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1239

[1:1]
26 april. 86
Als je me soms nog eens schrijven wilt doe 't dan poste restante Parijs. Ik had
behoefte om eens uit Holland te komen en was eigenlijk van plan om je in Madrid
te komen opzoeken. Na rijp beraad geloof 'k dat 't je niet aangenaam zou zijn en
buitendien is er behalve jij en Velasquez en Moro niemand die me in Spanje aantrekt.
Ik denk nu wat hier te blijven en voor 'n maand of wat naar Normandië te gaan. Op
't oogenblik is Valk hier in Parijs en laat je groeten, hij is nu naar de musea terwijl
'k op de boulevard zit. Dank voor je brief uit Barcelona. In Amst. heb ik door
goedgunstigheid van Allebé de expositie gezien van jullie werk die A. en Scholten
zamen arrangeerde. Ik zou je er 'n langen brief over kunnen schrijven maar in mij
heb je 'n groote bewonderaar die veel te veel van je werk houdt om goed te
oordeelen.
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Adieu, 'n hand.
Willem
De fransche koekebakkers kunst embêteert me.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Madrid
Datum: 28 april 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Madrid 28. April 1886.
Zoo, zit je dan nu wezentlijk op een Parijschen boulevard, evenals ik twee en een
halve week geleden op een Marseillaanschen onder een zwerm van aardige
Cocottes. Zoo, zoo, je hebt groot gelijk Wimpje van naar Normandië te gaan. Ik stel
me dat heel wat mooier voor als Granada, zoo iets als de streek waar ik doorspoorde
van Barcelona naar Saragossa, dat was één verrukking, en ik heb dwars over m'n
boek, ‘Spagna’ van de Amicis allerlei uit roepen gekrabbeld, die me nu denken doen,
dat ik gek moet geweest zijn. De Copie naar Velasquez is aangesmeerd reeds,
negen levensgroote figuren, mooi, maar lang niet zijn meesterstuk. Toch spreekt er
een krachtig leven uit. Hij heeft heerlijke portretten gemaakt van een eenvoudige
en grootsche factuur, en door en door artistiek, alleen vind ik z'n werk dikwijls wel
wat ijl, wat weinig relief. Moro heeft hier ook mooie zaken, en Goya ook. Het regent
hier bar en de stieren gevechten zijn uitgesteld. Nu schrijf ik s'avonds een opstel,
regen indruk, maak een aquarel-impressie, enz., doe genoeg om me niet te vervelen,
ik heb ook al weêr een aardig zootje krabbeltjes en van avond zag ik een moderne
boulevard, met een wolk er boven, goddelijk van kleur, ik heb den indruk gekrabbeld
in een kring van picadors, enz. die allerlei raar spaansch spreken. Ik heb een klein
kamertje en eet in gezelschap van spaansche studenten, arm als Job geloof ik. Vele
groeten aan Vaucon vraag of hij ook eens schrijft.
Een hand ook aan hem, van
je vriend
Jac. v. Looy.
Schrijf eens s'avonds in een café. Denk om de sorbet van toen...
Blijf je lang in Parijs? Hier zijn de vrouwtjes lang zoo aardig niet. O, mia bella
Venezia.
Ik zou wel mèè willen want 't is me tegenwoordig vrij wel om 't even waar ik zit.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Parijs
Datum: 4 mei 1886
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 17; [1:1] en [1:4] op
microfiche nr. 105/79, [1:2] en [1:3] op nr. 105/80

[1:1]
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Parijs 4 mei '86
O Jan, wat 'n misselijke boel! Je herinnert je zeker nog wel den Salon van verleden
jaar? Toen vonden we er niet veel moois, maar er waren toch dingen die de moeite
waard waren dat men er naar keek. De meeste bekende groote schilders hadden
iets ingezonden dat tenminste tot op 'n zekere hoogte interessant was al vonden
we 't niet mooi. Ik herinner me de schilderijen van Henner, Duran, Constant, Bonnat,
Lefèbvre Béroud, Baraud Hagborg, Harrison en nog veel anderen die allemaal
betere zaken hadden dan dit keer. 't Is jammerlijk. De eenige die vooruit is gegaan,
is.... Cabanel die werkelijk goede portretten heeft, voor zijn doen. Er is nu niets
behalve 'n portret van Edelfelt en éen van Roll. P. de Chavannes heeft 'n mooie
decoratie, enkele anderen min of meer verdienstelijke schilderijen. Eigenlijk is er
maar éen schilderij op den heelen Salon
[1:2]
en dat is 't oude vrouwtje van Israëls. De franschen lachen er natuurlijk om en zelfs
Albert Wolf vind 't trop melancolique of zoo iets. O 't is werkelijk treurig, een chaos
van middelmatigheid; alles voor den schijn; enkel chique en habiliteit waarachter
ze hun wanbegrip verbergen. Er is geen een artist onder. - Dit is geen oordeel - 'k
zeg alleen wat ik er van vind, en jij zult waarschijnlijk alleen zeggen: éenzijdig! Nu,
Jantje 'k zou dan toch bliks.... graag willen weten wat jij er van vond; 'k kan me niet
voorstellen dat je er anders over zou denken, maar 't is mogelijk en 'k deed misschien
beter m'n eenzijdige meening voor mezelf te houden. - Al die dingen doen o zoo
goed in photographie, dat zag 'k nog aan 't schilderij van Muller. Die durft wèl;
trouwens, aan brutaliteit heeft 't hem nooit ontbroken - maar leelijk is 't. - 'k Begrijp
er niets meer van!
[1:3]
We zijn vandaag op de expositie van de Neufville geweest. - Dat is knap, vervloekt
knap. - 't Is ook chique als je wilt maar gezond; die chique cacheert niets, hij voelt
't zoo. - 't Is voor mij geen hooge kunst maar 'k heb 't met plezier gezien - 't was
tenminste geen charlatan. Overigens zal hij z'n populariteit wel te danken hebben
aan z'n onderwerp. - Muller, de Meester, en Prins zien we nog al eens. - Gelukkig
niet veel; die de Meester is 'n vreeselijke ploert en Prins 'n goedige nul. - Valk gaat
veel zien terwijl ik rond slenter of op 't bootje naar St. Cloud of Sèvres ga; daar zijn
tenminste lucht en gras, en water en boomen. - Ik ga nu gauw naar Barbizon en
verderop; maar 'k blijf niet lang weg, 'k verlang te veel om weer aan 't werk te komen.
Laat daarom de diplomaas maar naar Ewijkshoeve zenden als je wilt. Wanneer 'k
kom weet 'k niet. - Valk is niet wel en ligt te bed met koorts; 't zou niets
[1:4]
wezen als hij in September niet zoo ziek geweest was en nu bang is dat terug te
krijgen.
In Fontainebleau is 't heerlijk - we waren daar Zondag. - Van Looy kreeg 'k 'n
briefkaart en uit de couranten blijf 'k zoowat op de hoogte wat er in Amst. gebeurt;
wat 'n eer voor Looy's werk om met 'n bezoek van den Koning vereerd te worden!
Hij schreef een en ander over Velasquez - 'k geloof dat 't hem spijt niet meer in Italië
te zijn. - Van daag is Busken Huet begraven. De Meester moest er natuurlijk bij zijn
zooals al die vervloekt intrigante jourlanisten.
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Nu, Jantje, houd je goed en schrijf me eens poste restante Parijs als je eens tijd
hebt. Ik kan je niet anders dan 'n vervelend briefje schrijven want 'k ben zoo moe,
zoo moe, m'n hoofd loopt om van al die poespas. Slechte kunst.
Adieu 'n hand van
je vriend
WillemWitsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Madrid
Datum: 6 mei 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Madrid. 6 Mei 1886.
Beste Wim!
Van middag ontving ik je brief, en ik heb hem gelezen, herlezen en nog eens
gelezen. Met mijn gewone activiteit ben ik toen dadelijk aan 't antwoorden gegaan.
Schreef vier bladzijden vol, en werd geroepen om te eten. Vol van je brief, slokte ik
de brokken haastig op, onder gewouwel van spaansche studenten die ruzie maakten
over politiek. Toen stak ik een sigaar op, en ging wandelen, wat ik in de laatste tijd
weinig doe, slenterde langs de straten vol gedachten, dronk een kop koffie, en kwam
weêr thuis. Ik las je brief nog eens, en zag tot mijn verwondering dat ik je brief niet
begrepen had. Je bent een trouwe kerel, en ik geef je een hand, zoo hard als je
hem hebben wil. 't Is een verdomde fout, dat ik zoo vatbaar voor indrukken ben. Ik
zal je die 4 bladzijden sparen, ofschoon er niets in staat, dat met dit schrijven veel
verschilt, alleen 't is een antwoord op een onbegrepen brief.
Dus nog eens.
Aan Venetië denk ik nog iedere avond, maar toen ik daar was, Wim, vond ik, uit
genomen oogenblikken van geheele afwezigheid van gedachten, nergens zooveel
afleiding als in werken.
[1:2]
Je hebt volkomen gelijk, dat kopje mist karakter, ik heb me toen laten influenseren
door een vrouw, die natuurlijk niet van leelijke kopjes hield. Overigens Wim, van
volgen was in dat donkere kamertje geen sprake. 't Kind stond immer te pruilen
boven op m'n koffertje en was bovendien altijd gepoederd, zooals men in Venetië
onder 't volk doet. Toen zag ik op 't laatst niets meer, 't leek me altijd zwart en nog
eens zwart. Ook die vrouw, is niet af, maar had ondanks het felle der tinten - mooi
kunnen worden. Als het een schepsel geweest was daar ik vrij tegenover stond. Op
't laatst wou ze niet meer poseren. Die andere twee koppen is avond werk uit de
akademie Chici, dat zegt genoeg.
Ik ga in de andere stemming die me bezielt, me zelve schoonwasschen - en dat
is niet noodig.
We moeten mekaer goed verstaan.
Zie je, Wim, ik zit nu weêr alle dagen te copieeren van negen tot vier uur - bijna
aan een stuk. Velasquez, heeft mooie, heerlijk mooie dingen gemaakt; er zijn meer
dan 40 levensgroote, waaronder veel zoo, zoo, portretten en schilderijen van hem,
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maar zijn drinkers vind ik niet zoo heel mooi, 't is een schilderij met veel krachtig
leven, maar ook hij heeft aan trucs gedaan. Doe ik dat ook?
Nu dan, daaraan werk ik met alle de inspanning die ik voor copieeren hebben
kan, zonder opwinding. Sommige oogenblikken zit ik me te verdommen, en dan
noem ik dat werken, een kous breien.
Maar, Wim, niemand heeft het recht, zich zelve wijs te maken, dat het niet noodig
is, te vechten ook alleen om te leven. Dat is niet iets dat ik me opdring, maar een
feit, een overtuiging voor
[1:3]
mij geworden. Dus buig ik mijn rug, en brei de kous af zoo goed als ik het kan en
probeer geen steken te laten vallen.
Is dat omdat ik tracht aan de akademie iedereen te overdonderen en een goed
figuur te maken? Vraag aan Allebé wat ik hem schrijf over de Akademie enz. Is het
niet veel flinker, de omstandigheden zooals ze zijn, onder de oogen te zien, en te
doen wat men moet doen, of vind je het beter in Amsterdam les te geven? Waarom
heb je vroeger geen koorts gekregen van iets van m'n werk? Is een jaar zoo veel?
En zoo zal ik dit jaar nog eens doen, Wim, me laten leiden door m'n indrukken,
werken om dat ik een slaaf van werken ben, werken ook tegen de verveling. Wat
er in zit, zal er uit komen, en als m'n constitutie zoo is, dat ik geen groot kunstenaar
2

worden kan, zullen noch raadgevingen van jou, noch frasen van menschen, daar
2

ik misschien heel veel van houd, noch ik zelve, daar iets aan kunnen veranderen,
men is, zooals men is, en daarmeê uit. Maar ik herhaal, 't is boekerig en ziekelijk te
beweren dat omstandigheden niets zijn.
Misschien zal de activiteit, die je schijnt zoo gefrappeerd te hebben in de quantiteit,
eenmaal overgaan in de qualiteit, als ik weêr rustig werken kan, zooals ik zal willen
werken, Wim.
Want ik wil dikwijls veel, zie je, dingen doen, gezond en krachtig, niet gezien door
de oogen van iemand, die sukkelt aan een valsch lyrisme
[1:4]
(en ik geloof dat van die wil reeds sporen van te zien zijn). 't Is moeielijk, zelfs bij
groote lui, in hun eerste werken te zien wat ze wilden, de eerste koppen van
Velasquez zijn hard en bruin, die van Rembrandt, rond en geel. Er is hier een
Rembrandt, met een klein stukje mooi in een tafelkleed - zoekers, dat kan men er
uit proeven, Wim. Maar ook ik zal blijven zoeken en wil nu studie's gaan teekenen
met pastel, of je 't goed vind of niet, - en al loop ik de kans, aangezien te worden
voor iemand, die uitmunten wil, coûte qui coûte, als een die alles in zijn macht heeft.
Habiliteit, juist dat heb ik noodig, gezonde krachtige habiliteit om niet tot 100 te
behoeven te tellen - als men het met tien zeggen kan - gezondheid, Wim, krachtig
en eenvoudig, als de groote natuur, het groote leven - niet gezien door de oogen
van sentimentaliteit of gangbaar lyrisme. Een ding zal ik van je opvolgen, ik zal
minder werken - en op reis geen schilderijen meer proberen. Wel proberen maar
niet laten zien. Ik kan niet helpen - als men mijn werk zien laat, daar ik zelve alles
wat ik weet op aangemerkt heb. 't Spijt me dat je die kop uit Venetië zoo mooi vindt,
ik vond hem altijd slap. Dacht je ook te veel - aan de omstandigheden? hé. Die kop
is een lieve kop, een Julia volgens Allebé, en de kop was daar niet mooi, alleen de
buik en dijen en hals, vooral, dat heele corpus, waren heerlijk van vorm. Die
geschiedenis in de keuken is veel beter, geloof ik.
Ik heb een voorgevoel dit jaar weinig te zullen werken, waarom weet ik niet.
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De roem, oude jongen, zie eens, al je vele prijsjes laten me zoo koud als een
steen, terwijl een paar woorden van afkeuring me op winden tot een zotte brief, die
ik niet eens wegstuur en me een heelen
[2:5]
avond aan 't denken brengen, en morgen ook en nog overmorgen. IJdel ben ik en
gevoelig vooral voor aanmerkingen, zeg er dus zooveel als je wilt Wim, op dezelfde
manier als een vrind aan een vrind - als een vijand aan een vijand. Mijn duivenmeisje
is waarschijnlijk verkocht, dat zal wel om het kopje zijn, ik heb Allebé verzocht de
kooper te willen zeggen uit mijn naam dat het niet goed is. Allebé heeft dat
schilderijtje zeer geprezen, en ik was daaraan gaan gelooven, dank dus voor je
oordeel, er waren maar twee zeer kleine plekken in, daar ik zelve mee ingenomen
was. Maar een mislukt ding is daarom nog geen bêtise, niet waar? - en wat is
eigentlijk bêtise? Neen. - Ik zal me niet dood werken, dat voel ik aan m'n polsen en
borst, en mogt mijn talent, zooals je zegt mijzelve overleven, dan zullen er nog wel
menschen zijn, die me bij tijds zeggen uit te scheiden. Maar geen Hollandsch
gangbaar lyrisme, - Wim wacht je daar zelve ook voor. Nu ga ik je nog wat nieuws
vertellen, m'n sonnet ‘de Herfst’ is in het Nut verhandeld als een stuk brutale poësie.
Zou dat ook een bewijs te meer zijn, dat ik een groote geest? maar geen kunstenaar
ben? 't Kwam overigens van een tegenovergestelde kant. Dus Koo staat in 't midden,
maar lacht om die frasen en werkt, of doet niets.
We zullen zien, maar geen mensch staat buiten de omstandigheden, die hij alleen
een weinig beheerschen maar nooit dwingen kan.
[2:6]
Loop je niet wel eens met je ziel onder je arm en verlang je niet naar je rustige
hoekje, dat om eerlijk te zijn, je te danken hebt aan de omstandigheden. Waar zou
jij je Peter geschilderd hebben, als je Papa geen buiten gekocht had, en je een arme
slokker was, als ik, die tot nu toch nog, leefde van genadegiften, denk daar eens
aan, beste vent, en neemt het anderen niet zoo dol kwalijk als ze wat meer te hooi
en te gras werken moeten. Veth kan ook zachts praten en naar Laren gaan. Zijn
papa zal wel zorgen dat hij niet sterft van honger. Ik klaag niet, om de donder niet,
maar geduld hebben is ook een deugd. De man die zei, Wat poësie, O God, was
al 40 jaar, toen dat woord, die kreet uit z'n mond vloog. Wat geduld, en wie kan
wachten..... ‘De Bruid daarboven’ is toch ook geen poësie, mijn God, en als Multatulie
de meest gangbare dichter van z'n tijd had nagevolgd, dan was zijn werk nooit geen
poësie geworden, o mijn God. Want je mag zeggen wat je wilt, zeggen je doet aan
truks, doe me het plesier, en zeg waar, men kan uit al mijn werk tot dusver nog niet
zeggen: Die jongen gaat die richting na. Dat is geen deugd, alleen een gevolg van
reizen, van te hooi en te gras werken. 't Kan echter wel eens gebeuren, Wimpje,
dat ik een boel krachtiger terug kwam. Maar ik word vervelend en ga naar bed.
Adieu, een hand en schrijf nog eens terug, zonder veel filosofie, noem ik me
je
oude Looy.

ook aan Faucon

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 mei 1886
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 6 Mei 86.
Beste Wim! Het doet me pleisier weer eens iets van je gehoord te hebben. Ik wist
niet of je nog te Parijs waart, anders had ik reeds op je eerste briefkaart een lettertje
geantwoord. Ik heb 't erg te pakken gehad beste jongen, een bloeding die eenige
dagen heeft aangehouden en nu eerst geweken is. Nog ziet de urine er slecht uit
maar dit is geen wonder in aanmerking nemende dat ik ontsteking aan de blaas
heb. Heel gauw gaat dat niet over. Ik ben echter op den weg van beterschap en
hoop met deze week nog rust te houden, Maandag zoo ver te zijn dat ik voor een
paar dagen naar buiten kan gaan. Volgens je verlangen zend ik je ingesloten f 70
- nam: éen bankje van 60 & een muntje van 10 waarvan ik de goede ontvangst
graag zal vernemen. Het was toch reeds mijn plan om de deuren van het atelier te
doen vernieuwen maar weet je wel dat een planken vloer een nog al kostbare zaak
is? Ik zal er eens met van Es over spreken, maar als 't te duur uitkomt zouden we
't dan niet kunnen doen met een gedeelte te doen bevloeren? Enfin ik zal 't met van
Es eens overleggen. Naar 't geen
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je me schrijft moet ik opmaken dat je niet meer dweept met de fransche
schilderschool althans van den tegenwoordigen tijd maar ik geloof dat met dat
idéeaal wat je voor oogen hebt, het wel overal hetzelfde zal zijn daar slechts weinige
kunstenaars voor de kunst zelve werken & verreweg de meesten rekening moetende
houden met materieele behoeften en begeerig naar spoedig succès de ware kunst
opofferen aan den smaak van het publiek & daardoor oppervlakkig worden. Ze
hebben dan ook meer kans om goed te verdienen dan hij die zijn eigen weg gaat
en zich niet stoort aan conventie of meening van oppervlakkige beoordeelaars. Het
zal dan ook jou meer moeite kosten dan een ander om met de kunst geld te
verdienen, maar laten we hopen dat dit maar een kwestie van tijd is & dat je de
schade later dubbel inhaalt. Ik vind het aardig dat Falck met je is, hoe is dat zoo
gekomen? Heb je nog geen kennis gemaakt onder de Parijsche schilders? Het is
wel jammer dunkt me dat je je geen introductie brieven verschaft hebt van Mauve,
Allebé of anderen. Niet om bij den een of andere grooten schilder en vogue te
werken
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maar alleen om de kennismaking & conversatie wat zeker zijn goede zijde heeft.
Eenige dagen geleden ontving ik een prettigen brief van Tholen dien ik nog
beantwoorden moet. Hij schijnt wel lust te hebben van den zomer weer wat op
Ewijkshoeve te komen. Mogten we nu na al dat gescharrel en verdriet eens een
recht prettigen zomer te gemoet gaan! maar ach ik vrees dat er wel het een of ander
onaangenaams in den weg zal komen.
In zaken gaat 't nog altijd beroerd zonder vooruitzicht dat er dit jaar verbetering
in zal komen. Enfin men kan niet weten.
Adieu beste vent, houd je maar goed, groet Falck van mij & ontvang een hartelijken
handdruk van
je je liefhebbenden
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Vader.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 20 mei 1886
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 18; [1:1] op microfiche
nr. 105/81

[1:1]
Ew. 20 Mei '86
Wilt je mij even p.o. een volledige leden lijst der Club zenden. Er zijn zooveel nieuwe
bij, en 'k weet maar weinig adressen. Ook zou je me misschien kunnen zeggen of
'k de diplomaas van Mej. Fles en Mej. Moes naar Laren moet adresseeren; of nog
altijd te Amst.? 'k Ga hier gauw weer vandaan, zoodat je me plezier zult doen als
je 'n beetje haast maken wilt.
Ik ben zeer nieuws gierig ook eens iets van je te hooren.
t.t.
WillemW
Waar is de Zwart naar toe?

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Madrid
Datum: 22 mei 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Madrid 22 Mei 1886.
Wim,
Van middag ontving ik je brief, en hoewel ik er niet zeker van ben, of je dezen
niet eerst als naar verloop van een paar weken zult te lezen krijgen, wil ik toch niet
wachten je er op te antwoorden, al dient het nergens anders voor dan om mekaar
een béétje beter te leeren kennen. Dat is altijd de moeite waard, vind ik.. bovendien
al blijft er nog veel onduidelijks, is schrijven voor mij op 't oogenblik, een aangenaam
tijdkorting.
Ik was de geheele dag, en gisteren ook, in een vrij prettige stemming, heb
stierengevecht gespeeld met de oppasser in 't museum, een aardige oude man, die
veel minder aardig word, als hij zijn museum uniform uittrekt.. Zoo viel je brief in
goede aarde.
Wat zijn we toch allemaal, ik misschien meer als een van jullie, weinig eenvoudig,
weinig natuurlijk. Zie eens, je hebt me daar een lesje gegeven, in je brief dat ik als
veel andere terechtwijzingen graag aanneem. Ik ben wel ijdel, maar..... daarover
later, nu nog eerst een beetje kletsen. Want m'n buik is zoo overwegend vol met
‘carbangos’ (spaansche erwten), dat al de goede voornemens die ik had gemaakt
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in me zelve, allemaal op erwten lijken gaan, zwaar om te verduren. Toch schrijf ik
maar door, als je zoo denkt als ik, is elke tijding van een goede
[1:2]
welkom.
Daar ben ik meteen op 't terrein.
Eerst dit tot beter begrip. Toen ik van Saragosse na Barcelone ging, trok ik door
zoo 'n mooi land! dat ik dwars over, of liever op 't wit der pagina alles schreef wat
me inschoot of voorkwam goed te zijn. Later hier, vond ik al die woorden wel vreemd,
en hoogdravend, maar toch niet onnatuurlijk. Toen ik van middag je brief las, en
daarin het citaat uit m'n eigen brief, kreeg ik een gevoel van schaamte, bijna van
kwaadheid, gedeeltelijk op jou; voor 't grootste deel op mezelve. Dank je voor 't
lesje, Wim, in die frase zit al de op geblazenheid der van Looyen. Je hebt groot
gelijk gehad, die opgeschroefdheid zoo recht op te zetten. Ik kan daar nu goed over
oordeelen, omdat ik van famielje in de laatste tijd veel brieven kreeg. Ach, ik schrijf
weêr heel andere dingen als ik woû, zijn dat de Carbangos, of wel is het: ‘men heeft
goed praten van helder, duidelijk en gezond te zijn, het gestel is altijd daar, dat de
lui meêvoert.’ Dat geloof ik. Maar is een van ons tweeën helder, dan ben jij het, ook
al lukt het jou niet, wie lukt het wel?
Maar proberen is altijd de moeite waard. O, die vervloekte Carbangos, die toch
heel lekker gesmaakt hebben, al weet ik vooruit dat ze me meer kwaad dan goed
doen. Zal je in dezen weêr zien:........ ik hoop
[1:3]
van neen - want geloof me, al heb je dat uit mijn vorig schrijven gemeend te kunnen
opmaken, en er zal wel reden voor geweest zijn; toen ik zoo mooi uit schoot over
lyrisme, dacht ik in de eerste plaats niet aan jou. Dat zal wat omschreven moeten
worden, dus tracht goed te lezen, ik zal trachten goed te zeggen, als ik kan.
Kijk eens, Wim heb je er nooit aan gedacht, waarom ik de laatste tijd in Holland
bijna nooit op Ewijks hoeve kwam. Hebt je er nooit aan gedacht, waarom Allebé
niet meer werkt, in verband van wat hij zegt, over sommigen nog levende
kunstenaars? Bijvoorbeeld Mauve. Coba schreef mij eens, dat Allebé (wij houden
hem toch allemaal voor een echt kunstenaar, niet waar? of vergis ik me) haar gezegd
had: ‘spreek me niet over die man. (Mauve) 't is een groot schilder, maar 't is een
onuitstaanbaar mensch.’ Nu moet je niet denken, dat dit mijn opinie ook is, dat kan
het niet zijn. Maar instinktmatig, heb ik daarom vermeden met hem kennis te maken.
Jij sprak me toen veel over hem, ik vergeet niet heel licht wat, en vertelde me toen,
dat hij altijd sprak, in verkleinvormen: als: boompje aquarelletje, Klausje, etc. Ligt
het nu niet voor de hand, Wim, dat ik, toen ik je zeer gegronde aanmerkingen las
over het kind uit Venetië, waarin je zei, dat
[1:4]
het veel gevoeliger van lijntjes en kleurtjes moest geweest zijn, dadelijk aan Mauve
dacht, en aan den invloed die hij uitoefent op bijna al wat schildert, en lang niet de
slechtsten in Holland.. Want, al meen je, dat lyrisme als geheel op jou gemunt te
zijn, en daaruit allerlei conclusie's te moeten trekken, ik die van je werk der laatste
tijd niets anders ken, als Peter, geloof nu juist niet, dat ik, toen ik het zag gezegd
heb, dat erg gevoelig te vinden. Wel heb ik je gezegd, dat ik het mooi vond, vooral
omdat ik me voorstelde, toen, hoe het worden zou. Ben ik duidelijk of niet? Later
toen ik in Rome was, kreeg ik allerlei brieven, en van jou en van Coba en van Veth,
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die die indruk voortzette... maanden lang was het nog het zelfde, ik zou dat kunnen
bewijzen, uit brieven.
Ik heb daar veel verdriet van gehad, omdat ook ik niet vrij ben van allerlei
invloeden. Jij kunt dat nagaan, uit mijn brieven van die tijd. Mijn schilderijtje in Rome
is er door mislukt, want altijd was het weêr hetzelfde. Holland, en ik was in Italië.
Herinner je maar, wat ik je schreef over die Rus: met zijn brusk antwoord, vous
m'embêtez avec votre Hollande, etc. Daarom kwam ik in de laatste tijd niet meer te
Baarn omdat ik er zeker van was, zoo niet hem, dan toch zijn woorden, zijn
gedachten te vinden?
[2:5]
Coba vertelde me, dat hij zooveel warmte om zich heen verspreidde, en ik voelde
die warmte en wist toen al, dat kunstenaars mekaar altijd opvreten. Zie, geloof je
niet dat veel van Allebé's niet meer werken daardoor verklaard word. Hij verteld dat
wel niet, en 't is van mij wel een gissing, maar 't kon toch wel niet zoo geheel onwaar
zijn. Maar, daar genoeg van, en nu weêr over een ander stuk. In hoever ik in jouw
brief gelezen heb, 't is bijna dwaas zoo iets van zich zelve te schrijven, de brutaliteit
van iemand die mij raad geven wilde... daarop zult je het beste antwoord ontvangen,
als je aan Chap een brief vraagt, als je weer eens in Holland bent, ik schreef hem
vijf dagen na de brief aan jou, in een ellendige stemming, waarin ik kort en goed,
meende te moeten breken met allen, de vrienden, omdat ik niet meer lastig gevallen
wil worden door allerlei overtuigingen. Lees die brief en verteld me dan nog eens,
of je meening dezelfde is gebleven, daarover. Ik zou nu wel veel kunnen zeggen,
wat ik denk, maar dat zal ik niet meer doen. Het gunstige oordeel dat jij van mij hebt
is bijna uitsluitend uit brieven, verzen, praten, enz. en een schilder kan alleen
beoordeeld worden uit zijn schilderwerk. Bevalt je dat niet, 't spijt me maar ben je
mijn vriend, dan zeg je evenals je dat deed, Looij ik vind dat gemeen, en dat of dit
oppervlakkig, zonder bijvoeging van
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allerlei meeningen, die jij voor jou, geheel als waar beschouwt. Ik verzeker je, dat
ik voor jouw oordeel zeer gevoelig ben, en dat een afkeuring van jou me meer hindert
als tien van anderen, daarvoor houd ik van je, maar spaar me je overwegingen,
vooral op reis, dat al geagiteerd leven genoeg is. Je ziet wel, Wimpje hoe zwak
zoo'n groote geest is, maar ik kan er niet tegen, en ben niet van plan, me ongelukkig
te laten maken, door mijn vrienden. Ben ik nu nog niet duidelijk? Laat groeien wat
groeien kan, ook al groeit het niet naar je zin, 't is toch beter zoo. Maar ik houd veel
van je, en 't is niet voor de eerste maal dat ik je oprecht vind, doch, als je nu weet,
dat frases als...... enz. me hinderen, me helpen doen ze in geen geval, waarom zou
je ze me dan schrijven? Is het te veel gevergd? Meen je het niet te kunnen. Nu,
schrijft me dan niet meer - even goede vrienden. Ik spreek hier ook tot mezelve.
Ik zou hier allerlei dingen nog aan toe kunnen voegen, maar ga liever over wat
anders praten.
Spanje, zoover ik het uit Madrid beoordeelen kan, is door de meerdere gelijkheid
op Holland, al is het in de verte, voor mij simpathieker dan Italië.. Madrid zelve, is
verbazend weinig schilderachtig en de omstreken voor zoover ik ze ken, beloven
[2:7]
ook niet veel, maar de tinten zijn soliede en het licht minder suikerachtig. Ik mag
lijden, dat als mijn Copie af is, en ik de andere veertien steden, die ik te bezoeken
heb, zien ga, ik datzelfde zal kunnen vinden en zeggen. Wat hier in Madrid heerlijk
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is, Wim, dat zijn de wolken. Hoe dat komt, dat ik dat vind, weet ik niet, Madrid is de
hoogst gelegen hoofdstad van Europa al ligt het niet op een berg, misschien zijn
de wolken dichter bij, prachtig, en ik verlustig me alle middagen daar na te kijken,
vormen, zoo krachtig, en modulatie's, neen maar, precies vleesch, en wat een
gamma's, je zoudt ze zoo na willen maken. We zullen het voorloopig maar in 't hoofd
trachten te houden. De achtergronden van Velasquez, doen me daar dikwijls aan
denken, die moet, als hij, zooals dat in zijn tijd gewoonte was, luchten, bergen, of
landschap achter zijn portretten schilderde, daar veel aan gedacht hebben, 't is
enorm wat die man gewerkt heeft: ik vind het lang niet allemaal mooi voor mij, 't is
echter altijd kranig. Mijn Copie is al een groot eind op streek. Als alles goed bij elkaar
staat laat ik hem een week droogen, en copieer dan de ‘Idioot’ die zeer simpel
geschilderd is, en in een week wel te schilderen. Allebé heeft me laten blijken, dat
hij dat graag zou
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hebben en ik wil hem dat genoegen niet weigeren juist omdat hij er niet om gevraagd
heeft. Ik plaag hem genoeg, dat heel flauw is, maar dat komt, omdat ik, buiten Sillem,
met die geheele Commissie weinig op heb. Dat zeg ik hem gedurig in de laatste tijd
vrij duidelijk, en dan antwoord hij altijd zoo, dat ik spijt heb - en hem hoe langer hoe
meer sympatiek ga vinden. Hij weet ten minste wel, wat een plaaggeest ik voor me
zelve ben. Ik voor mij vind Allebé, een groot mensch, en ik zeg dat niet uit
bewondering. Nu dan kijk ik de Drinkers nog eens na, en eenmaal uit Madrid, zullen
we wel weêr verder zien, schoon ik er heel dikwijls naar begin te verlangen, weêr
rustig aan iets te kunnen werken, en niet met allerlei omstandigheden, als daar zijn,
geen spaansch te kennen, kamertjes, waar men niet werken kan, zoo men wil, enz.
te doen te hebben. Er blijft toch altijd genoeg te wenschen over. Als het licht niet
zoo verbazend schel is, als in Italië, probeer ik misschien eens een schilderij in de
open lucht te maken. Ik bedoel wat verder als impressie, in kamertjes zooals men
ze op reis krijgt, is dat bijna onmogelijk, in elk geval, worden ze toch nooit als men
ze zou kunnen maken. Is het zoo niet, dan maar weêr studie's maken of gauw naar
Holland terug keeren. We zullen zien.
Nu vele groeten aan de Coba's,
je vriend, met een hartelijke hand
Jac. v. Looy.
Wat is je hand van schrijven veranderd.
Vond je Barbizon niet mooi genoeg, om daar eens een schilderij te maken, of kon
je niet werken op reis? Bosboom heeft z'n goedkeuring gegeven aan de Sybille,
mijn croquis variés, enz. Ik vind dat nog al prettig. En veel groeten aan Fauçon. 't
Was zeker wel prettig met z'n tweeën.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Madrid]
Datum: 23 [mei] 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondag 23.
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Ik heb dezen nog eens opengemaakt, toen je brief nog eens gelezen, en voor de
zooveelste maal weêr bemerkt, dat ik niet duidelijk geweest ben. Maar geloof me
Wim, ik trek geen verkeerde conclusie's uit je brief, en ik had die niet noodig om te
weten, dat je een mijner degelijkste vrienden bent. Of jij dat ook van mij zult kunnen
zeggen, weet ik niet. Ik denk altijd heel erg aan me zelve. Maar toch, onaangename
personaliteiten heb ik niet bedoelt te schrijven, al zou ik in het omgekeerde geval,
nog veel meer aan allerlei denken, want Koo is zeer wantrouwend, dat weet je. Nu,
laten wij niet ophouden, vrienden te zijn en laten wij elkander als kunstenaars niet
opvreten. Jij zult nooit precies werken, als ik het wil, en ik nooit zoo als jij het wilt,
er blijft, buitendien, toch altijd genoeg over om elkaar het leven niet onaangenaam
te maken. Als we vijftig jaar verder zijn, zullen we als oude mannen, misschien
inzien, dat we allebei erg op elkaar geleken hebben, en dan wil ik hopen, dat we
heel prettig over de Kunst zullen kunnen keuvelen. Nu kan ik dat niet.
Ik ben in de laatste tijd ontzettend lui, word laat wakker, schilder een beetje,
wandel een beetje, schrijf een beetje, rook veel,
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verteer, zooals Allebé me raadde, m'n geldje zoo luchtig mogelijk. Hij schreef dat,
omdat ik in alle ernst hem verzocht had mr. Borski, die de kooper is van m'n schilderij
uit mijn naam te zeggen, dat het een half mislukt ding was. Hij vroeg me toen geen
domheden te doen, en gaf me bovenstaande raad. Borski heeft dat duivenkind
cadeau gemaakt aan Sillem z'n neef, die volgens Allebé, op het schilderijtje verliefd
was, en met die verrassing in z'n schik. 't Is een eenvoudig man, Mr. Sillem uit zijn
zeer degelijke brieven te oordeelen, voor wie ik instinktmatig altijd meer simpathie
had - als voor die andere Oomes. Ik denk heel dikwijls, het volgende jaar voor de
subsidie te bedanken, alleen daarom, maar 't zou me veel kosten, veel schijn van
ondankbaarheid op den hals halen, ik zou menschen die ik hoogacht, tegen me
zetten, en bovendien zou het wel eens zeer onpraktisch kunnen zijn. Toch denk ik
er in ernst aan, veel zal afhangen, hoe de zaken loopen. Nu weet je ten minste dat
ik over veel zaken muizende ben.
Veel groeten.
Jac. v. Looy.

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 13 juni 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 13 juni 1886
Amice, Je doet me een beetje denken aan Wilhelm Meister en Lehrjahre. Tusschen
een plechtigen papa, eene al te fatsoenlijke juf en een soms niet onvermakelijke
zuster, een philosoof als tuinman en een koetsier, die aan een niet gerezen pudding
doet denken, zit je wel een beetje raar in, maar toch zoo kwaad niet, want in de
Lehrjahre moet alles zoo makkelijk niet zijn. Er komt nog bij, wat je mist natuurlijk,
maar toch ik schrijf deze eigenlijk om je te zeggen,
[1:2]
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dat ik niet heb willen beproeven je er uit te halen, ook denkende dat je misschien
wel even naar Laren zoudt gaan, als het je deze feestdagen wat vervelend werd.
Ik vind namelijk, beste Wim, dat je er nu zoo goed in bent, in de Lehrjahre, in
verschillende opzichten (in en buiten de kunst) en zoo flink en goed. Ik wou dat
eventjes zeggen. ‘Een hand.......’ zou Tholen zeggen. Coba is rustig, nu B. niet meer
hindert. Het is mij niet gelukt hem geheel te begrijpen en ik heb vergeefs geprobeerd
zijn goeden kant naar voren te draaien en dan vast te zetten, zoo'n beetje. Ik heb
het hierin finaal afgelegd, ditmaal.
[1:3]
Wij zijn zeer vervuld met het ontslag van Verhulst. Het bestuur van Diligentia vindt
dat hij te oud wordt en heeft hem verzocht heen te gaan. Hij, die zich erg jong voelt,
zooals wij nog onlangs zagen, heeft natuurlijk geweigerd ontslag te vragen en toen
hebben ze het hem gegeven. We krijgen nu eene vergadering van de leden om het
bestuur ter verantwoording te roepen. De feiten moeten al zeer erg zijn om zulk
eene behandeling van een groot man te billijken en ze zijn volstrekt niet erg, want
V. dirigeert immers nog altijd heel goed. Het orchest speelt wel slordig, maar
vooreerst zijn de spelers niet allen goed, ten tweede
[1:4]
repeteeren ze te weinig en voor zoover het dan nog de schuld van V. is wordt de
slordigheid in de bijzonderheden wel vergoed door de spirit en den gloed van het
geheel. Het verwondert mij dat Hol V. heeft willen vervangen. Hij is ook in de 60 en
verdient, dat ze hem over een paar jaren net zoo behandelen.
Ik heb mij gisteren vermaakt in Bosboom. Die is nu verkiezings-agent geworden.
Hij loopt de schilders af om voor de liberalen te stemmen. Als ze niet dadelijk willen
zegt hij: met al die praatjes heb ik niets te maken; het is maar de vraag: ben je vóór
Dordt en vóór Rome of tegen Dordt en Rome? Dat is de quaestie. Heel warm en
opgewonden, hierin
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zooals in alle andere dingen.
Goupil had een mooi schilderij van Mauve, voorstellende de huisjes naast zijn
huis te Laren, heel intiem en rustig. En een groote aquarel van Millet, zonderling,
maar imposant. Twee groote hooischelven in het midden gelijkende op sterke
vestingen, met een sterk sprekende wolk daarboven, en schapen op den voorgrond.
De kinderen zijn tegenwoordig heel aardig. Ik wou zoo graag dat je Zus schilderde
om later nog eens te kunnen zien dat fijne figuurtje met die bijzondere distinctie. Er
is voor mij iets zeer ongemeens in en de anderen vallen er bij af. Bob
[2:6]
blijft maar vies doen. Het is erg naar. We doen alle ons best. Coba vooral, die zoo'n
slag heeft met hem te spreken. Van dien kant moet het denk ik komen. Het is ten
deele een physieke kwaal; hij moet goed willen en dat doet hij nog niet. Integendeel,
er is in zijn zonde eene soort van naïveteit en onbewustheid, hoewel soms weer
alsof het expres is.
Over een paar weken hopen we te E. te zijn. Ik verlang zeer je te zien.
Vele groeten van Cobi.
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Geloof mij
t.t.
Bram

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [1 juli 1886]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, Heden arriveerde onverwachts je Papa, met je brief in zijn zak en vol grieven
tegen jou en Coba. Hij had met haar een gesprek, waarbij C. haar hart eens goed
luchtte. Hij sprak ook Tholen (op straat). Het einde was, dat hij tegenover beiden
amende honorable maakte. Toen volgde een gesprek met mij, wien hij uw brief liet
lezen met de vraag of ik dien niet erg vond. Ik antwoordde dat ik dien niet zoo erg
vond en dat het was de uitbarsting van opgehoopte en ingehouden grieven. Het
gesprek liep over de vraag, hoe Anna behandeld moest worden. Wij zeiden: als een
kind en onder de jufvrouw; hij, eerst, als een mensch en boven Haar
HoogwelEdelGeboren.
[1:2]
Ten slotte verklaarde hij zich overtuigd. Wij deden ook uitkomen, dat wij Anna gaarne
beter wilden maken en haar niet weg wilden hebben, mits zij goed was en mits hij
haar dus niet altijd steunde. Cobi zeide, dat het voor haar ook niet aangenaam was
buiten te komen, indien Anna lastig was, en het dan misschien beter was maar niet
te komen. Het resultaat is dat hij Anna zal schrijven: gehoorzaam de juf en anders
moet je weg. Jou zou hij, omtrent dit punt schrijven dat het niet noodig is weg te
gaan, als Anna goed is en dat hij haar het gezegde schreef. Wij zeiden dat jij ook
niet tegen Anna's blijven had, als ze maar behoorlijk was. Tante Agnes schijnt
[1:3]
je papa gezegd te hebben dat Anna niet onder de juf behoefde te staan enz. Zij stijft
hem in zijn zwakheid tegenover Anna. Wij komen nu waarschijnlijk Zondag over
acht dagen en dan zal de tact van Coba en Cobi, dunkt mij, Anna de gewoonte
leeren behulpzamer, beleefder en verstandiger te zijn. Wij zullen nu ook wel kunnen
zorgen dat je papa niet zwak gaat zijn tegen Anna. Wij hebben je papa aangeraden
je te schrijven zooals ik hier boven zeide en het is te hopen dat de zaak nu zoo
geschikt wordt. Je papa was zeer zenuwachtig en sprak van wegdoen van
Ewijkshoeve, samenwonen met Anna, enz., maar dit alles scheen niet zoo erg
gemeend.
[1:4]
Hij zal nu gevoelen, dat de vrede in zijn huis alleen dan mogelijk is, indien hij iedereen
vriendelijk behandelt, Anna kort houdt en de juf steunt. Deze donderbui zal dus wel
een verfrisschende uitwerking hebben. Ik zou je raden om wanneer er weer iets
gebeurt, onmiddellijk het te uiten tegen hem, want dat ophoopen van grieven is voor
jouzelf niet goed. Dat zal misschien wel moeilijk zijn, maar te beproeven; hij is in
den grond zoo zwak. Ik vond overigens in je brief erg goed dat je voor Coba
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opgekomen bent. Het was noodig en jij kondt het alleen doen. Zenuwachtige zaken,
beste Wim. Houd je goed, ontvang een heeleboel groeten van Cobi, Coba en Tholen.
Ik hoop spoedig met je gezellig te wandelen onder een kopje koffie.
t.t.
Bram

Jacoba Tholen-Muller aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 1 juli [1886]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag. Den Haag half 4 / 1 Julie
Wij kregen onverwacht bezoek van je P., W. l. en nu ga ik je even gaauw schrijven.
Van morgen kreeg ik je brief die me weer erg gelukkig maakte om alles en ik hoop
maar dat jij de mijne woensd. avond hadt en dat die niet naar was; 't was heel erg,
natuurlijk met je P.! Eerst vroeg hij mij waarin hij mij beleedigd had en dat hij amende
honorable wou maken en dan is 't weer net of alles mijn schuld is; ik weet hoe goed
of je 't meent W. l. en ik vond erg lief dat je zoo mijn partij genomen hebt; je P. liet
je brief aan Br. lezen die hem niets erg vond maar heel goed en waar en dat ook
zei maar 't is dadelijk zoo persoonlijk bij je P. en dat is heel erg! Het speet me toch
een beetje dat je over mij gesproken hadt omdat 't altijd alleen lijkt of 't om en door
mij is maar ik heb nu meteen ook gezegd dat ik niet vond dat je P. lief tegen me
was en toen maakte hij een buiging en wou weg gaan en sprak nog even met C.
en zoo; hij kwam
[1:2]
om me excuus te vragen als hij me beleedigt had en dat zei hij wel driemaal en met
erge tranen, vreeselijk zenuwachtig en naar; 't eindigde alles goed maar 't was
voornamelijk om over jou en A. te spreken. Br. kwam thuis en sprak heel flink met
hem en dan gaat alles goed opeens. Je P. zou jou nu schrijven en aan de Juf. en
Anna en dan wou hij je vragen om te wachten tot de volgende week als wij er zijn
en als A. dan niet goed is gaat ze weg. Br. overlegde met C. en raadde dat toen
aan en dat is dunkt mij 't best want als je P. maar een beetje flink met haar is zal ze
ook misschien weer goed zijn; toen we met ons drieën thuis waren ging 't zoo heel
goed met haar weet je nog? Dat zei ik ook tegen je P. dat jij toen ook goed vondt
en dan is 't niets irritant; als ze goed was met de Juf. zou 't ook prettiger zijn voor
jou maar als 't weer mis gaat is 't niet uit te houden; 't is veel ook tante Agnes die
opstookt natuurlijk. Het is zoo heel naar dat excuus vragen want
[1:3]
ik weet toch dat 't niets dan woorden zijn; hij zei dat hij 't nogal om jou gedaan hadt
dat hij zóó tegen Th. geweest was! Dat wist ik wel en wat moet men daar op zeggen?
Th. was hij bij de tram ook tegen gekomen en had hij ook excuus gevraagd zei hij
(hij was om 12 uur even gaan loopen om de zenuwachtigheid); 't is erg naar en dat
makkelijke excuus vragen is zoo om niet te weten wat je zeggen moet; als 't zóó
gaat dan denk ik altijd dat 't dom is iets kwalijk te nemen van hem maar als men er
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in is kan men 't niet uithouden en zoo is 't met A. ook. Het is toch goed als 't maar
eens gezegd wordt en op stuk van zaken was 't heel goed dat je geschreven hebt
W. l. want nu weet je P. 't een beetje. Vindt je nu goed dat A. zoo lang blijft en nu
je P. zóó tegen me gesproken heeft is 't natuurlijk met mij ook weer goed. Heeft 't
je niet zenuwachtig gemaakt? Dat Th. komt hoop ik niet want W. l., eigenlijk hij met
Cobi is dat ook niet prettig (Daar mag je niets van laten merken) ik voel 't te goed
en zit altijd op heete kolen als hij hier is; hij wordt wel gevraagd maar door alles
heen voel ik zoo dat
[1:4]
C. bang is dat ik niet bij haar kom en ze hebben erg hoop dat je P. Ewijkshoeve
weg doet en dan zou ik wel bij hun moeten blijven van zelf. Als je 't vroeg van Th.
zou C. 't tegen spreken (zelf merkt hij 't ook niet tot nog toe) maar je weet hoe 't met
die dingen is, je gevoel bedriegt niet als je elkaar zóó ken als wij; als Th. binnen
komt zie ik iets over C.'s gezigt en dan zoo nooit luisteren en niets goed vinden, je
weet wel hoe dat is; ben ik weg, dan gaat 't heel goed met Th. maar je begrijpt wel
dat 't zóó, iets naars voor me is. Ik toon 't heelemaal niet en heb 't alleen eens in 't
begin gezegd maar nu doe ik gewoon en ben alleen blij als hij niet komt; 't hindert
me wel vooral om C. zelf want dat is juist waarom ik 't zóó lief van jou vind; al was
't heelemaal niet om de zaak dan is 't gevoel dat je wat van je eigen geluk zoudt
willen geven om 't mij te maken zóó heerlijk dat ik je daar dubbel om lief heb maar
gunnen ze 't me niet dan wil ik ook liever niets; als ik wist dat 't voor haar beter was
dat ik bleef dan zou ik het doen maar je moet eens zelf op letten of je ook niet geloofd
dat 't verkeerd zou zijn; 't is een beetje verdrietig maar je zult niets, niets laten merken
niet waar W. l.? met jou kan
[1:1]*
ik nu gelukkig over alles spreken. Het gordijn zal ik stalen van zenden en dan hoop
ik dat alles goed zal gaan en je heerlijk zult werken. Houd 't maar goed met je P.
wilt je W. l.? Hij zei dat hij alles voor je wou doen en ik heb toch meelij al weet ik
hoe 't is en 't is beter als alles goed gaat. Ik wou je spreken over alles! nu over acht
dagen of kom je nog?
Dag nu l. l. W. ik geef je een hart. pak en hoop dat alles ook goed wordt met je
P.
Dag mijn l. l.
een pak

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Rijswijk
Datum: 5 juli 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Rijswijk 5 Juli 86.
Zooeven thuis gekomen lag je brief in de bus waar ik zoo blij mee ben - wat moet
ik je schrijven? Ik zou zoo graag komen, maar de laatste ontmoeting met je Pa was
van mijn kant zoo onaardig dat ie zeker vreemd zou kijken mij te zien! Ik kan daardoor
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nog geen besluit nemen. Als ik het dus voor mezelf niet bedorven had, kwam ik
liefst zoo gauw mogelijk dat zou zijn Woensdag middag om kwart over 1 in de Bilt.
Reken er niet op, en stuur vooral geen rijtuig. Ik kan tot mijn spijt nog niet besluiten,
hoe graag ik ook zou willen. 't Is op 't oogenblik een hevige strijd bij me, van doen
of niet doen. Ik denk dat het eerste wel de overhand zal krijgen en dan kom ik
wandelen en kan dan de schilder kist zoolang aan 't station laten. Ik zou graag een
beetje met je werken, ik moet dikwijls aan verleden jaar denken, dat 't zoo prettig
was. Ik geloof dat ik al besloten ben.
Adieu! en een hand
je vriend
Tholen.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: [16 juli 1886]
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 19; [1:1] op microfiche
nr. 105/82

[1:1]
Ew. Vrijdag ochtend
Waarde Jan, je krijgt wellicht bezoek morgen van Coba - misschien - ze gaan naar
Laren om Mauve. - Wees zoo goed mijn geschrijf niet te laten zien, in geen geval.
Je wilt 't me misschien wel terug zenden; je doet er toch niets mee.
Tot ziens, 'n hand van
je vriend
WillemWitsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 26 juli 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren 26 Juli '86
Beste Wim,
Dit is het laatste stukje papier dat ik op 't oogenblik heb.
Je hebt me indertijd je stuk over Wolff gegeven en hebt me gezegd ‘Je kunt er
mee doen wat je wilt’. Ik apprecieerde dit zeer als bewijs van vertrouwen, en na lang
dralen deed ik er mee wat ik wilde. - Ik had Wolffs boek eerst ook gelezen en had
er een papiertje vol observaties over volgeschreven met welke ik je stuk nog wat
dacht te kruiden. Intusschen had ik je stuk herhaalde malen en zeer goed gelezen.
Toen veranderde ik van opinie en ik dacht: Zijn stuk is een persoonlijke uiting; ik
heb sympathie voor die uiting, ik juich haar toe, ik wou dat ze de mijne was. Maar
zij is de mijne niet. Ik heb dus ook geen recht daar dingen van mij bij te voegen.
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Maar de uiting is hier en daar gebrekkig. Ze is als van iemand die zeer goed kan
schrijven, maar niet veel schreef. Ik wilde wel dat zij verstaanbaarder ware. Toen
zette ik mij aan het onaangename werk haar over te schrijven en zin voor zin te
wikken.
[1:2]
Ik schrapte of wijzigde uitdrukkingen die te zeer ontleend waren. Ik voegde hier en
daar er een zin aan toe om een overgang duidelijker te maken. Ik zette hier en daar
een lange rust om het noodwendige eener indeeling. Ik verbeeld dat daardoor het
stuk nader gekomen is tot wat je wilde zeggen. Ik hoop dat dit geen blindheid van
me zal blijken te zijn. Ook heb ik herhalingen weggelaten. Ik gaf het stuk een titel
en zette er een combinatie onder van onze beide initialen: W.J.v.W. Het blijft een
uiting van jou door mij overgeschreven en die ik zou willen onderschrijven.
Nu was mijn plan geweest mijn correctie aan je oordeel te onderwerpen. Ik had
echter het schrijven als gewoonlijk tot het nippertje uitgesteld. Toen vernam ik dat
er grooten haast bij was, dat zelfs dan nog het stuk misschien niet meer in deze
aflevering kon geplaatst worden. Ik voorzag dat opzending aan jou te veel zou
ophouden en zond het dus direkt aan Kloos. Vin-je dat ik het bedorven heb, welnu
dan doe-je als of jij er niets mee te maken had. Uit jezelf hadt-je 't toch niet gezonden.
Komt het deze keer terug dan zullen we het nog eens soliede voor de volgende
aflevering doorwerken. Maar het is altijd zaak met de Heeren van de Nieuwe Gids
het ijzer te smeden als het heet is, d.w.z het ijzer der goede verstandhouding; daarom
stelde ik de inzending niet uit. Zie hier dus mijn verantwoording hoe en waarom ik
deed wat ik wilde!
In haast 'n hand van
je vriend
Jan Veth
Nog een reden waarom ik dezen keer het stuk nog moest zenden, was omdat ik
lang vooruit plaats aangevraagd had, en ze die misschien open hadden gehouden
zoodat ze om copie verlegen zouden zijn.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 4 augustus 1886
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 20; [1:1] op microfiche
nr. 105/83, [1:2] en [1:3] op nr. 105/84

[1:1]
Ewijkshoeve 4 Aug. '86
Ik las van avond in de N.G. Je hebt 't stuk eenigzins leesbaar gemaakt en vooral
veel geschrapt - dat is veel beter maar, beste Jan - 'k had er meer van verwacht je hadt 't kraniger moeten maken - meer van jezelf - alles van jezelf - hadt mijn
geschrijf alleen als aanleiding kunnen gebruiken - zooals 't nu is vind 'k er 'tzelfde
gebrek in als in mijn klad - enfin, 'k kan er slecht over oordeelen maar 't zou me
niets verwonderen als de autoriteiten 't slecht vinden. Schrijf me eens iets als je er
iets van hoort. - Ik heb druk werk ofschoon 't niet veel zal geven - niets dan de studie
die er in is en dat is misschien 't voornaamste. Ik heb nog niets kunnen maken voor
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't doel waar we over spraken, - maar 't zal toch komen. Als je me 'n plezier wilt doen
zend me dan eens de brieven
[1:2]
van Looy terug gelijk met m'n stuk. - Ik moet L. antwoorden en wacht op die brieven,
dus zend ze gauw als je wilt. Je herinnert je waarschijnlijk nog dat bij die rommel
die je in der tijd voor me bewaren zou, twee deelen van Waagenaar waren, de
geschiedenis van Amsterdam en 'n Flavius Josephus. - De zooveel deelen
vaderlandsche historie gaf 'k aan Paap maar de bedoelde boeken zijn van m'n vader
die er achteraf aan gehecht blijkt te zijn! De rest kan me niet schelen. Je hebt ook
r.

nog 'n bundel Ideeën van me, die ik kreeg van D Muller en die je goed voor me
bewaren moet. Weet je wel dat ik ook veel boeken van jou heb? En nu heb 'k je
niets te vertellen - 'k ets tamelijk veel en hoop maar dat al de leden 'tzelfde zullen
doen. Van Mouton hoorde 'k nog niets. - Je treft 't wel met 't weer voor je
[1:3]
Schilderij - 'k wacht dikwijls vergeefs op zon. Zouden we de etsen van verleden jaar
(de in Arti geëxposeerde) niet in z'n geheel op de eigen expositie kunnen laten zien
- 't vult, en in den Haag zijn ze niet geweest; en bovendien komt 't me niet gek voor
twee maal dezelfde etsen te exposeeren op verschillende plaatsen, 't zou 'n beter
overzicht geven op 't werk van de club. - Antwoord nu eens.
Vele groeten en 'n hand van
je vriend
WillemWitsen

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 7 augustus 1886
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17984

[1:1]
Ewijkshoeve 7 aug. '86.
Verwey, 'k heb er altijd 'n hekel aan gehad om iemand in z'n gezicht te zeggen dat
'k iets erg mooi van hem vind - 't doet er ook zoo niets toe. Mijn lof is jou niets - en
dat is zeer natuurlijk. Toen je gedichten uitgekomen waren en 'k je eens tegenkwam,
durfde 'k je er niet over spreken, hoewel m'n hand onwillekeurig wat hartelijker was,
misschien. - Uit de verte, zonder omgang met artiesten, alleen met mijn werk - ga
'k met spanning na al wat er gebeurt in 't jonge Holland en m'n hart juicht in de
heerlijkheid van de goddelijke kunst. En nu wil ik je alleen nog even zeggen dat 'n
genot zóo intens als 'k had bij 't lezen van je laatste verzen, voor mij zeldzaam is
geweest.
Tot ziens
Willem Witsen
't Is vervloekt slecht gezegd maar 'k kan 't op 't oogenblik niet beter.
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Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 10 augustus 1886
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17985

[1:1]
Rozengracht 57
Amsterdam
s.

10 Aug '86
Witsen,
Ik kom je bedanken voor je brief. Niet omdat je me daarin zegt dat je mijn verzen
mooi vindt. Maar omdat je dat mooi-vinden hebt omgezet in hartelijkheid voor mij.
Dat doen heel weinig menschen.
Dat jij dat gedaan hebt zou me bijna er mee verzoenen dat ik een gedicht heb
uitgegeven, dat niet geschreven is voor 't publiek.
Yours truly
Albert.Verwey

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 12 augustus 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 12 aug. 86.
Beste Wim, Morgen ben je jarig en ik wil je graag laten zien dat ik daaraan denk en
dat ik er prijs op stel - al is het dan ook maar te toonen door deze kleinigheid - het
is bij gebrek aan vermogen om meer te doen - gerekend te worden onder je goede
vrienden. Ik zou willen dat ik je als verjaarscadeau een groot stuk geluk kon geven,
maar dat kan niet. Integendeel, ik kan niets doen dan meê voelen
[1:2]
met de moeilijke omstandigheden, waarin je verkeert en je alleen toewenschen de
kracht om alles als een man te dragen en te beheerschen en steeds den
naastbijzijnden plicht te doen. Wantrouw vooral niet jezelf en denk ook niet dat
anderen jou altijd wantrouwen en niet begrijpen. Coba en Cobi en Tholen en ik, wij
houden allen oprecht van je, ik, die de onpartijdigste ben, weet dat het best en wat
er ook gebeure, je zult altijd minstens die vier menschen hebben, aan wier
[1:3]
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vriendschap je op den duur nooit zult kunnen twijfelen. Het is ook niet noodig
eigenlijk, dat ik het zeg. Je weet het zelf.
Je hebt in de gegeven omstandigheden, na jouw verleden, nu een zwaren tijd. Ik
wensch je thans vooreerst en vooral werklust en werkkracht, zoo groot en zoo innig
als die van Millet.
Houd je goed en ontvang een hartelijken handdruk van
je vriend
Br.

Willem Bastiaan Tholen en Coba Tholen-Muller aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
Datum: 18 september [1886?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Spankeren Zaterdag morgen.
Ik wou je wel eens schrijven om een teeken van leven te geven en om je 't bewijs
te geven dat ik je niet vergeet. Op reis schreef ik niemand en had er heelemaal geen
hoofd voor door 't vele zien en daardoor vermoeid. Ik hoop dat je 't zoo zult begrijpen
als ik 't schrijf en er niet iets anders zult achter zoeken, dat zou vervelend zijn. Ik
weet ook nog niet of ik je dit wel zal sturen omdat ik heelemaal niets te zeggen heb
en 't toch wel noodig is dat er tenminste iets in staat. Het moet nu wel stil buiten zijn
bij je, na zoo'n drukke zomer, ik hoop dat 't werk veel goed maakt en dat moet ook,
dat kan niet anders. Ik verlang ook naar 't werk en vooral om een poosje achter
mekaar te kunnen werken om er moe van te worden, daarom zal ik blij zijn als we
morgen naar den Haag gaan. Ik hoop dat C. gauw een beetje op orde zal komen
en dat ze dan naar
[1:2]
je toe zal kunnen gaan, want ik kan me begrijpen dat 't stil is bij je en leeg. Ik hoop
dat 't maar tijdelijk zal wezen; die stilte is niet erg, maar de leegte, dat is naar! Ik
hoop dat C. gauw zal kunnen gaan, ik kan niet om mijn werk anders kwam ik ook
heel graag mee, maar je weet zelf hoe noodig of 't is, om in 't werk te zijn. Daarom
vind ik ook beter dat C. bij jou komt, omdat jij zooals ik gehoord heb er in begint te
komen. Anders zou ik zeggen, kom gauw een poosje bij ons; maar dat helpt maar
half, omdat je dan niet te doen hebt. Als je in den Haag moet zijn, weet je natuurlijk
dat je bij C. altijd welkom bent, ik hoop dat je daarvan van mij ook overtuigt zult
wezen en dat ik dus zal kunnen zeggen dat je bij ons welkom bent. Het is nu buiten
voor je leeg en je zult er behoefte aan krijgen om onder vrienden te zijn: als het werk
tegen loopt of als je zooveel gewerkt hebt, dat je, hetzij een voldaan of een onvoldaan
gevoel er van hebt en er uit wilt:
[1:3]
dan hoop ik dat je aan 't huisje aan de trekvaart zult komen kloppen, je weet de weg
er heen nog niet heelemaal, maar dat is om éénmaal te doen en je zult er ons altijd
veel plezier doen! en hetgeen wij beide gaarne wenschen! Ik kan je niet lang
schrijven, want we blijven zoo kort hier en moet daarom gauw in de famille kring
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gaan zitten. Adieu! ik hoop dat je zult weten wat ik gaarne wil. Als je 't prettig en
gelukkig vindt om bij of met ons te zijn dan hoop ik, dat ik je dikwijls zal zien!
Een hand! Ik geloof dat C. er nog een lettertje bij wil schrijven,
je vriend
Tholen.
[1:4]
Spankeren 18 Sept.
Sedert gisteren avond laat ben ik hier en vond ik brieven, maar van jou niet W. l!
morgen ga ik naar C. en dat is zoo heerlijk; was mijn brief naar W. l., Th. zei van
morgen dat hij aan je schreef en dat vond ik prettig want ik wil 't niet vragen en nu
kunt je zien of hij ook naar je verlangt; o! W. l. wanneer zie ik je weer en zal 't naar
zijn? Alles is zoo 'tzelfde gebleven dat 't haast niet naar kan zijn en toch! 't Is zoo
vreemd zonder jullie op reis en alles. Ik kan niet goed schrijven als ik niet weet hoe
je 't vindt W. l.; je P. schreef me zoo lief, daar was ik zoo blij mee en dank hem er
zoo over; bij C. schrijf ik hem, hier kan 't niet.
Dag W. l. wanneer zien we elkaar weer? 't Is zoo vreemd om te zien staan ‘dat
je ons plezier zult doen’! Je weet wel wat 't is! geen plez. maar alles.
Dag W. tot.... wanneer?
je
C.

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 5 oktober 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 5 Oct. 86.
Beste Wim, Ge hebt ons heerlijk verrast met Bob's portret. Het hangt reeds in de
voorkamer en doet zeer mooi. Het spijt mij zoo, dat je het niet naar de tentoonstelling
gezonden hebt. Ik ben zeker, dat gij daarvan pleizier zoudt gehad hebben en dat
anderen het beter zouden gevonden hebben dan gij het schijnt te blijven vinden.
Hoe dit zij, wij danken U hartelijk. Wij zijn zoo vrij het heel goed te vinden en het is
zoo'n prettig souvenir aan Bob, zooals hij nu is, aan Ewijkshoeve en aan jou.
[1:2]
Nu hebt ge de lijst er bij gezonden en ik heb die dus eenvoudigheidshalve maar
met v.d. Ende verrekend.
Wat een heerlijk weer hebben we! Het is nu wel hard op een bureau te moeten
zitten en ik vloog liever eens over naar je om te wandelen of je naar Hees te brengen,
als je dat een beetje gezellig vondt.
Wij maken ons een beetje ongerust over Anna. Je schreef verleden, dat ze soms
zoo moeilijk zit te denken en het schijnt, dat ze tegen de meiden zich niet
opgewassen voelt. Het is jammer dat papa niet een jufvrouw zoekt. Ik vrees dat het
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zoo op den duur weer mis zal gaan. Cobi schrijft haar morgen of ze eenige dagen
hier komt om eens te zien
[1:3]
hoe ze is, en ze wat afleiding te bezorgen. Als je kunt, maak dan dat ze het doet.
Coba is druk bezig haar huisje in orde te maken. Het is een heel gedoe. Het huisje
is zoo klein en er is nog al veel. Het is voor haar een heele verandering, gelijk voor
ons allen. We hopen maar, dat het er gezond is. Wij zagen verleden week de
Binkhorst. Het zou wel gezellig zijn, als wij daar konden wonen. Maar het huis is
erg bouwvallig en muf en onpraktisch, zoodat daarvan geen quaestie kan zijn.
Van de tentoonstelling te Amsterdam hoor en lees ik niet veel goeds. Het Rijk
heeft nog al aardige aankoopen gedaan, o.a. een schilderij van
[1:4]
Breitner, waarvan verschillende menschen veel goeds zeggen. Wij gaan eens kijken
of de Kools terug zijn.
De kindertjes maken het alle goed, behalve Paultje, die nog al verkouden is,
evenals Cobi. Paultje is tegenwoordig alleraardigst, heel leuk en vroolijk. Zus kleedt
hem 's ochtends aan, met veel gepraat.
Kom je niet eens? Dat zouden we heel gezellig vinden. Of ben je te veel in het
werk? Dat gaat voor; je hebt dat zoo goed begrepen. Ik ben zeer verlangend je
studies te zien. Maar wie weet, hoe lang het nog duren zal, en ik weer eens naar
E. kom.
Coba vraagt of je haar regenmantel wilt zenden die in de bovengangkast hangt.
Wil je ook eens kijken naar een boek van mij: Vos, Publiekrechtelijke geschillen.
Dat heb ik laten liggen? Ik zou het graag hebben.
Vele groeten van Cobi. Geloof mij steeds
t.t.
Bram

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Spankeren
Datum: 5 oktober 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Spankeren. Donderdag avond
5 Octr. 86.
De één studeert piano, de tweede maakt naaimachien muziek, de derde enz. en ik
merk dat ik je nog een voornaam ding heb vergeten te zeggen, namelijk dat ik alléén
voor jou heb geschreven deze morgen en dat je dus mijn brief vooral aan niemand
moet laten lezen en liefst maar heel gauw in de kachel moet gooien, misschien was
het nog het beste als ie niet geschreven was want achteraf begin ik bang te worden
dat ik weer heel onvolledig geschreven heb en daardoor misschien niet te begrijpen.
En mogelijk wel heel veel onaangename dingen gezegd heb, zooals het mij tot
heden bijna altijd is overkomen, als ik mijn mond los deed. Als je dus deze het eerst
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leest, verzuim dan niet de andere te lezen met .............. want ik zeg nog eens, ik
begin bang te worden dat ik weer nare
[1:2]
dingen gezegd heb.
Nu, nieuws heb ik niet.
Doe mijn hartelijke groeten aan de Coba's en Bram en ontvang ze zelf ook van je
vriend
Tholen.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 6 oktober 1886
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1238

[1:1]
Ewijksh. 6 oct. '86
Voor eenigen tijd heb 'k je 'n langen brief geschreven naar Alcazar San Juan welk
r.

adres me was opgegeven door M Allebé. Nu je me heelemaal niet antwoord, geloof
'k zeker dat je m'n brief niet gekregen hebt. Zoudt je hem niet laten komen van je
huis baas of den post directeur? 't Is niet zoozeer om dien brief als om een en ander
wat 'k liefst niet tweemaal schrijf terwijl 't toch noodig is - tenminste verbeeld 'k me.
'k Hoop dan spoedig antwoord van je te krijgen en weer eens iets van je te hooren
wat in lang niet gebeurd is.
'k Teeken tegenwoordig 'n beetje voor de aanstaande expositie der Etsclub - maar
't wil maar niet - eigenlijk doe 'k niets terwijl 'k toch veel werk en altijd hier ben den
laatsten tijd. - Op de stedelijke is niets bizonders, op 'n enkele uitzondering na zeer
middelmatig. Spijt me dat 'k niets te vertellen heb wat je interesseert van hier. - 'k
Wacht dagelijks antwoord.
t.t.
WillemWitsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Granada
Datum: 17 oktober 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Granada 17 Okt.
Wimpske,
Zoo even ontvang ik je briefkaart, en nu ben ik op en top een prettige jongen.
Laat die brief maar in Alcazar zwerven, er staan zeker een heele boel muizenissen
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in en daar zijn, ook van mij, beroerde oogenblikken genoeg achtergebleven. Laat
ze maar zwerven, oude jongen, ik geloof je toch wel. Minder werken, wat de moeite
waard is, dan ik, kan je... maar laat ik daarmede wachten, tot ik je een brief schrijf.
Morgen of overmorgen. Door slabakken van den postbeambte heb ik je briefkaart
zoo laat ontvangen, en die brief, daar aan twijfel ik niet, zal de een of andere dag
wel uit de hoeken komen. t Is een raar sisteem, die brieven zoo door mekaar te
gooien, 't is bijna zoo ongeregeld als ik zelve ben. Allebé schreef me, dat hij twee
teekeningen uit Venetië naar de stedelijke had gestuurd, op verzoek..... van den
burgemeester.. Ik merk hoe langer hoe meer, dat ik een verbazend officiëel mensch
geworden ben, maar... wat of de burgervader, met alle respect, met mijn studie's te
maken heeft - is me nóg niet helder. 't Kan me eigentlijk weinig schelen, om dat ik
met de beste wil van de wereld er geen ergernis uit halen kan op 't oogenblik, dat
komt door jouw teeken van leven en ook door het toezenden van wat lektuur.
Nu dag jongenlief, tot morgen - dan ga ik wat met je praten over koetjes en kalfjes.
Je oude
Jac. v. Looy

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Granada
Datum: 19 oktober 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Granada 19 Okt. 1886.
Beste Wim,
Ik ben nog niet goed genoeg er toe gekomen, je de beloofde brief te schrijven.
Er waren anderen zaken die me bezig hielden o.a. heb ik nu - na het ontvangen
van een officieele brief van Allebé - het noodig gevonden, hem in een beredeneerden
brief te zeggen, dat ik het volgende jaar de ministerieele beschikking niet afwachten
wil, maar dat ik zal moeten bedanken. Nu heb ik dat getracht te verklaren, omdat
ik veel van Allebé houd, en hem niet grieven wil, dat dus heeft veel tijd gekost. Wat
het gevolg er van wezen zal, weet ik niet, ongenade genoeg. Maar dat is niets, je
moet niet denken dat ik geen achterdeurtje open gelaten heb, integendeel. Ik heb
gezegd, dat zoo de regering of wie ook, de 1200, maar niet zoo geeft, zonder iets,
ik ze niet meer hebben wil, dat is alles. Ik heb gevraagd me van het tegendeel te
overtuigen. Het regent hier geducht, en Granada is dan nog eens zoo armlijk. Om
twee uur is het donker als de nacht in mijn kamer, ik kan alleen werken als de zon
in dat straatje schijnt, mijn model kost 1½ franc per uur, en 't ergste nog is dat die
studie, 't is een gewone studie, me alleen interesseert, omdat hij zoo moeielijk is
door het weinige licht, dat bijna alleen reflectie is van de straat. - Ik zal je dat
naderhand wel eens uitleggen, ook is het een aardige jonge Gitane vrouw, die alle
dagen bij geld ontvangst, terug komt met een nieuw stuk goed aan, en zegt de oude
rommel verloren te hebben, listig als de duvel - dat zoo iets erg grappig is, zal je
wel denken kunnen - en die lui houden van kleuren, als de Hollandsche huis moeders
van glimmende emmers, of gemenied van binnen, raas kallen tegen zoo iets geeft
niet, dus lach ik maar een beetje met haar, om die malle verloren oude vodden. 't
Is wel jammer, dat die huisjes van hen zoo klein zijn. Men zou daar toch wel mooie
zaakjes kunnen maken. Nu, wanneer ik weerom kom weet ik nog niet. Misschien
nu ik vrij ben, ga ik nog wel even in Tanger kijken, als ik lust krijg, langer als een
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week of 14 dagen zal ik wel niet meer blijven hier, en Dunselman, heeft, gisteren
over Sevilla de reis naar Holland terug begonnen. 't Ga je goed en de zes maanden
dat ik hier was, hebben al bijna even veel gekost, als heel een jaar in Italië, dat komt
door de afstanden meestal. Werken, daarentegen weinig interessants, maar
indrukken als overal, genoeg. Hoe maakt Coba het, woont ze in Kampen?
Je
Jac. v. Looy.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 26 oktober 1886
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1240

[1:1]
Ewijkshoeve
26 oct. '86
Ik heb lust je eens te schrijven, Looytje hoewel 'k niet goed weet of ik je wel iets te
zeggen heb; 'k heb gehoopt op 'n brief van je - zoo'n ouwerwetschen - ja dat is al
lang geleden - maar 'k begrijp zeer goed dat je veel aan je hoofd hebt met die
onderhandeling met Allebé. Ik keek er van op dat je misschien (betrekkelijk) gauw
terug komt en dat je je verzet hebt tegen onze eerbiedwaardige regeering. - Eerlijk
gezegd, vind 'k je 'n beetje te goed, om lang aan den leiband te loopen van die
heeren. Nu ja, gedwongen fraaiïgheid en je hebt je voordeel er mee gedaan; toch
vind 'k 't kranig dat je 't zoo maar wilt hebben of anders niet! Wat dat aangaat, er
zijn hier altijd nog hulpvaardige menschen genoeg; dat zal buitendien jou geen zorg
zijn. Ik verbeeld me dat Allebé z'n best wel doen zal: de onmiddelijke relatie waarin
je tot hem staat ligt hem zeer na - ik geloof dat hij je brieven zeer missen zal - zooals
anderen dat ook al gevoeld hebben - maar hij zal 't begrijpen en met je lachen in
een
[1:2]
prettigen brief over z'n officieele ongenade.
Ik heb 't stilletjes tegenwoordig - alleen met den ouden heer en Anna. Je begrijpt
dat 'k eigenlijk weinig te maken heb met m'n onmiddelijke omgeving: 's morgens ga
'k naar m'n atelier of naar Hees en blijf den heelen dag weg. 's Avonds teeken 'k
nog al eens - maar meest lezen. Verbeeld je dat Piet Meiners hier 'n paar weken
geweest is! Ik had hem in geen twee jaar gezien; 'k schrijf hem: kom je eens kijken?
en 'n paar dagen later was hij er al, even mager en dof als altijd. Hij is nog altijd
even lui en werkt geloof ik alleen niet, omdat hij dan z'n specialiteit in 't niet-werken
verliest. Hier heeft hij drukinkt voor me gewreven en platen afgeschuurd, geschaakt
en gelezen en in de laatste plaats 'n klein beetje gewerkt - 't is 'n hardnekkige
conservatief, die weinig kracht voelt in zich zelf en even weinig gelooft in anderen.
't Lijkt me dat hij weinig leeft - alles is theorie bij hem, vandaar dat hij alles beschouwt
zooals 't zou kunnen wezen maar niet zooals 't is.
[1:3]
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Z'n heele pessimisme is theorie. Geen mensch zal vinden wat hij zoekt ('n versje
van Goethe dat hij aan den wand van z'n kamer heeft opgehangen) en daarom zal
hij maar niet zoeken, voor 't gemak. - We hebben zamen heerlijk mooie dingen
gezien, waar hij zelf enthousiast voor werd; dan had ik hoop dat hij zou gaan werken
maar hij wilde 't niet eens probeeren - voor 't gemak. Ik moet eerlijk zeggen dat 'k
soms 't land aan hem had en hem wel had willen slaan. Begin maar met werken,
zei ik dan, wat kan 't je schelen of je nu niet vindt wat je zoekt - 't zou waarlijk niet
veel bizonders zijn als je 't nu al vond - zoek 10, 20, - 40 jaar en zie dan 't resultaat.
Als je dàn ziet dat 't voor niets geweest is, dan is 't altijd nog vroeg genoeg om
moedeloos te zijn; en dan nòg niet. Heb je geen bloed, geen hartstocht, - ben je
geen man?....
Op de stedelijke heeft hij 'n klein, dor, droog hard stilleven - treurig, o treurig! - 't
Zou me niet verwonderen als 'k hem weer in twee jaar niet te zien krijg. We hebben
niets aan mekaar. Ik geloof dat 't au fond, gebrek aan hart is,
[1:4]
gebrek aan warmte en daarbij 'n enorme ijdelheid, 'n cas maken van z'n eigen
ziekelijk-ik, 'n zoeken naar originaliteit zonder ooit te handelen naar 'n oogenblikkelijke
indruk. Aan wien de schuld? Ja, aan wien de schuld? 't Waait hard en 't is erg koud.
De wind maakt allerlei fantastiesche geluiden in 't huis en de schoorsteen, 'n eerste
najaars nacht. Ik heb den heelen dag model gehad en was 'n beetje dof. - Toen
ging 'k wandelen, toen 't half donker was en de hei lag, eindeloos, in eén groote
droefheid. Ik liep hard (voor de kou), de borst voor uit, de schouders zaam getrokken
en 'k hoorde duizend stemmen in den wind - de lucht was licht, dun, grijs, gejaagd.
Als ik verzen maken kon, dan zou 'k 't nu gedaan hebben. Maar ik verlang maar
naar morgen om te werken. - Ik heb veel geëtst den laatsten tijd en tamelijk veel
geteekend en je dikwijls benijd - dat teekenen! Je weet niet wat 'k knoei! En altijd
ontbreekt er tijd, ik kom hier heelemaal niet meer vandaan, en dan dat vervloekte
langzame werken - er komt niets af.
[2:5]
Je leest zeker trouw de N.G. - heb je daarin ook 't stuk gelezen: 'n boek over kunst?
Als je 't gelezen hebt was 't toch zeker met onwil en wrevel. Ja daar staan dwaze
dingen in. Ik had dat leelijke boek van Wolff gelezen en maakte me kwaad en wond
me op - wat meer gebeurt als men alleen is, zonder iemand tegen wien men zich
eens kan luchten. Nu ja 't wàs dwaas. Maar dwazer nog, dat 'k 't aan Jan-Piet
vertelde, die beweerde dat 't wat was voor de N.G. - 't Sujet wel, meende ik, maar
dan zou 't anders gezegd moeten worden - b.v. probeer jij 't eens; je kunt mijn
aanteekeningen erbij krijgen desnoods, maar ze zijn onvolledig. - Als 'k er zelf iets
van had willen maken zou 'k er veel in veranderd hebben. - Nu, Veth zou dat doen,
en ik was er af, - maar jawel, daar schrijft hij me dat er geen tijd meer is om erover
te praten, dat zijn verontwaardiging 'n geleende zou zijn, etc., dat hij 't hier en daar
wat gepolijst had, (of opgewreven) en aan de redactie gezonden. - 'k Schrikte
geweldig toen 'k 't las. - Veth had 't leesbaarder gemaakt maar er stond nog veel te
veel in, dat 'k veranderd zou hebben - enfin, 'n gekke geschiedenis waar niets aan
te doen was. - De beste zin eruit is van Veth. - Als je 't niet gelezen hebt,
[2:6]
doe 't dan maar niet. - Valk is ook aan de critiek tegenwoordig, in 't dagblad. Mij
dunkt wel goed, soms kranig, veel oneenvoudig. 't Is 'n goede kerel, die de koorts
heeft als hij schildert; opgewonden en driftig. - 't Gaat er wel eens mee als met dien
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ruiter van Delacroix. Die schilderde zóo koortsachtig aan 'n hand, dat hij volstrekt
niet zag, dat die hand onophoudelijk grooter werd en ten slotte natuurlijk beduidend
veel te groot was. Ik vraag me dikwijls af, als 'k voor z'n werk sta, wat, bliksem heeft
die kerel er toch mooi in gevonden!? en dan kan 'k 't niet zien - maar dat kan nog
wel aan mij liggen!
We hebben nu aanstaande maand expositie van de Etsclub. - 't Is te hopen dat
die wat meer belangstelling vindt dan onze inzending in Arti. Daar let niemand op;
't is ook maar drukwerk. Nu, langer schrijf 'k maar niet, want er is veel kans dat je
dezen niet eens krijgt.
Tot later, 'n stevige hand voor 't oogenblik, van
je vriend
WillemWitsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Granada
Datum: 4 november 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Granada 4 Nov. 1887
Wim,
Gisteren avond ontving ik je brief en ga er nu even op antwoorden. Je moet weten,
morgen ochtend of liever van nacht om vijf uur ga ik naar Sevilla en dan komt er
weêr zooveel, dat ik er misschien de eerste dagen geen lust en ook geen tijd toe
hebben zal. Nu is mijn koffer gepakt, naar 't station gesjouwd en de rommel uit 't
gezicht. Ik zal je verder niet vervelen met allerlei dingen, die jij en anderen toch niet
goed voorstellen kunt. We zullen maar met de moeder van Sancho Panza zeggen,
men moet veel gezien hebben om veel te kunnen bepraten.
Nu ga ik nog even een wandeling doen, zoodra deze op de post is, en dan laat
ik Granada, waar ik het bijna anderhalve maand vrij aardig heb doorgebracht zich
maar stil verder dood leven, want 't is een doode stad, waar het leven een
slakkengang gaat.
Je brief heeft me ontzettend veel plezier gedaan in de laatste dagen - waren de
tijdingen dun. Allebé geeft geen antwoord op mijn lang epistel van plus minus 12
bladzijden. 'k Kan het waarachtig niet helpen.
Nu, ja Wim ik heb dat opstel over Kunst gelezen, en alleen aan een ding herkende
ik de schrijver, daargelaten de inhoud, waar ik het in hoofdzaak meê eens ben.
Ik denk zoo, iemand, die zich zoo goed zoo krachtig weet uit te drukken als hij
het noodig vindt - heeft niet noodig, de toegevendheid in te roepen of
verontschuldigingen te maken over zwakke dictie die er niet is. Toen ik dat las, was
ik in eens in Lukas en hoorde je bij een lezing over Lessing de indulgence inroepen
der toehoorders? Ik heb daar toen om gelachen - en doe het nog. Maar je stuk is
flink, dat kunnen geen pagina's van brieven ongedaan maken.
[1:2]
En over de litteraire waarde - maar is dat noodig als men uiting zoekt voor een
beleedigd gevoel of voor verontwaardiging? Is het Godverdomme van een matroos
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dan niet even veel, meer zeggend dan de omgekrulde woorden van een vakman
in de letteren?
Je stuk is flink, en geen ander zou het beter hebben kunnen doen.
In hoofdzaak ben ik het met je eens.. in kleinere, die me opvielen, daarvoor zou
ik het moeten overlezen en meer lust tot dispuut hebben. Kijk voor 't oogenblik
redeneer ik zoo. Zich eeuwig ergeren aan bêtise is bête, bêtise is een
onvermijdelijkheid in een wereld, zooals hij nu is. Maak je kwaad, goed, dat zal
niemand, die daar aanleg voor heeft kunnen laten, maar zet dan op het hoofd der
bêtise de slaapmuts, lach wat, en verspil geen vuistslagen op een elastieke pop,
die bij iedere klap, zijn kop weêr even hoog in de hoogte steekt.
In ieder mensch, zit genoeg ellendige bêtise. Laat hij, wie dat voelt, zich trachten
vrij te maken, er van - wie het niet voelt, zal er waarachtig door een ander niet
komen. Maar ik begrijp het volkomen, je kwaad worden. Jij die alleen zijt met weinig
menschen om je heen, en die er zijn hebben meest allen de intelligentie bij veel
natuur van een stuk heigrond - ik begrijp zeer goed, dat je in Parijs komend stuit op
hoopen domheid, en er van daan gaat met een boek in je zak vol beschaving.
Maar ga nu eens twee jaar reizen, omgaand, gedwongen of niet gedwongen met
al wat je voor de voeten loopt - honderd
[1:3]
tegen één, dat je tot de conclusie komt, 't is altijd zoo geweest, 't is nog zoo, en zal
het ook zoo blijven?
Zie dat nu, geloof ik maar toch weêr, niet heelemaal. Daarom, maak je kwaad,
maar wees verstandig, heb medelijden, met wat voor anderen niet helder is.
Als dat nu niet op een brief van Dominé Hugenholz lijken gaat, dan weet ik het
niet. Ook al een stumpert die zoo graag zou willen, maar duizend jaar zou moeten
worden om in te zien dat wat hij wil, ja, zie je wel dat, maar toch niet dat dwaasheid
is.
Ik kan soms erg verlangen naar die jagende luchten vol met door elkaar warrelende
stroomingen joelend door de lucht, als de begeerte van een arm menschenhart. Nu
geduld maar.
Pietertje Meiners schijnt nog altijd aan volksgaarkeukens indigestie te lijden. Wat
een mal mensch zich een levens program te maken, van een versje, misschien
geschreven door de dichter in een oogenblik van constipatie, 't zij geestelijke of
lichamelijke. Nu, als hij er tevreden mee is, bij zulke dingen als een hond te gaan
doodliggen.... Maar ik begin te gelooven dat hij nog te veel bruine boonen eet. Als
hij na verloop van twee jaar weêr eens drukinkt bij je komt wrijven, zeg hem dan,
dat ik in Alcazar heel dikwijls soep van eikels gegeten heb - en toch het werken niet
liet, misschien komt het dan in zijn hoofd, te gelooven, dat menschen niet vast zitten
aan twee regels van een versje.
Gedachten echter, als die hij zich altijd noodig vind - voor te houden, moeten van
tijd tot tijd op komen in het hoofd van een compleet mensch
[1:4]
dat hij die ingegeven spontane brokken van een ziel van een groot brein tot een
levens vraag maakt, bewijst dat hij een incompleet mensch is. Zeg hem dat van mij.
En nu een vraag, Wimpje. Zou je me het adres willen geven, van het hotelletje,
waar jij en Valk in Parijs gelogeerd hebben. Op mijn terug reis denk ik natuurlijk een
poosje te blijven om alles te zien. En geef me ook het adres van onze goede Faucon,
die ik schandelijk, wezenlijk schandelijk nooit schreef. Ja dat is een opgewonden
standje, heel wat aantrekkelijker dan afgewonden standjes.
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Zendt me dat, Poste restante Sevilla p.o. dan beloof ik je op mijn woord van
kruisridder, antwoord.
Ook van Coba kreeg ik een brief, hartelijk als altijd en heb die beantwoord. Ik zal
je nu verder niets meer weten te schrijven, over werken, praat ik liever niet, dat leidt
tot niets, en als ik je nu al die vreemde indrukken in een adem vertellen kon, wat
zou er dan overblijven, als ik later eens onder je huilende schoorsteen zit, met een
onvervalschte pijp vol portorico tusschen de tanden. Zoud je dan niet zeggen, oude
kost, Koo.
Dus geef ik je in gedachten een stevige hand en blijf
je oude
Jac. v Looy
P.S. Vergeet niet me het adres van Valk te geven. Hoe gaat het met Anna? Doe
haar mijn hartelijke groeten en aan je papa en Piet, is die nog altijd tuinbaas?

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 6 november 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren 6 Nov. '86
Beste Wim,
Met de expositie van de Etsclub is 't een gezanik dat echter naar ik meen ten
slotte niet tot schade der Expositie zal uit komen.
Mouton bericht me dat, niettegenstaande men ons gezegd had dat we de zaal
maar een week vooruit hoefden te bespreken, deze nu door iets anders in beslag
is genomen en vooreerst niet te krijgen is. Ik ben toen dadelijk Derkinderen gaan
spreken met wien ik volkomen eens was dat dit geen verandering in ons plan mocht
brengen. We moesten zei hij, voor ons de expositie onbepaald uitstellen, en de
leden melden dat ze een paar weken werd uit gesteld. Dit kòn dunkt
[1:2]
me niet anders omdat we nu eenmaal in den Haag niets anders gezien hadden wat
geschikt was.
Daar er haast bij was heb ik op je goedkeuring rekenende de leden en invité's
dadelijk in dien geest geschreven.
Ik zal mij nu direct tot het Bestuur der Haagsche Vrijmetselarij wenden en hen
vragen wànneer de zaal te krijgen is.
Dit alles heeft dit voor dat velen die nog niet veel tijd hadden iets te maken nu
nog een paar weken winnen.
t.t.
Janpiet.
In haast
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Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 6 november 1886
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 22; [1:1] op microfiche
nr. 105/86

[1:1]
Ew. 6 nov. '86.
Beste Jan, 't komt me voor dat we de tentoonstelling niet heel lang meer kunnen
uitstellen en 'k zou voorstellen om 'n andere localiteit te zoeken wanneer de loge
niet te krijgen is - des noods in Amsterdam. Tegenover de invité's vooral vind 'k 't
ondoenlijk en 'k vrees wel dat dit uitstel van 'n paar weken - 't kortst mogelijke - al
'n slecht resultaat zal geven ten opzichte van de inzending. Kunnen we hier niet
eens over praten b.v. aanstaanden Maandag bij Derkinderen. Als je kunt kom dan
Maandag om 5 uur bij Kras of om 6 uur in Arti.
In haast
t.t.
WillemW.
Als je niet kunt schrijf dan even 'n kaart aan Derk.

J.E.H. Arntzenius-Witsen aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [9 november 1886]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dinsdag morgen
Ik heb gisteren de overhemden gekocht b. W. en naar Baarn laten verzenden met
de post. Je mag er een voorzichtig passen en als 't niet goed is op dezelfde manier
terugzenden; je kunt dan wel nagaan hoeveel grooter 't moet wezen, als je weet dat
o.

dit n 40 is en Br. 38 heeft. Dat wilt je er dan wel bij opgeven? 't Is bij Sachs hoek
Pooten en Hofstraat. Zooeven is er een plaat of ik weet niet
[1:2]
wat gekomen uit Amst. met een lak W.M. Ik dacht eerst Willem Maris maar die woont
hier; je zult 't echter wel weten. Het was naar dat je Zondag absoluut weg woû, ik
zag dat je niet in je schik was en dan vind ik 't dubbel naar; ik weet dan niet wat je
hebt of er in je omgaat en zou 't zoo heerlijk vinden als je 't zeggen woû. Dit is geen
verwijt hoor! 't Hindert me alleen
[1:3]
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dat 't niet anders zijn kan, we hebben toch zoo lang veel doorgeleefd en ik weet wel
dat dit bij mij nooit zal veranderen. Als je geen lust hebt hier te komen of te blijven
als we je zoo animeren is 't wat anders hoewel dan toch dáárdoor niet prettig, maar
als je zoo om geen reden weg wilt vind ik nog naarder.
Ben je gisteren morgen nog naar Laren gegaan en M. gesproken en hoe
[1:4]
was hij over de etsclub? en ben je nu van Bussum terug of daar blijven slapen? Ik
dacht er zoo aan gister av. of 't gezellig was en of van Eeden je nog meêviel. Ik zat
erg saai hier, Br. had zich erg driftig op Bob gemaakt en was toen in een gedrukte,
saaie stemming. Hij heeft dien ingenieur gesproken en een goeden indruk van
gekregen zoodat 't wel gebeuren zal. Ik was 2 m. aan den trein, om 5 kwam hij pas
en ik liep den heelen middag alleen totdat ik C. tegenkwam.
Dag Wim, kom je Zat. weêr? In haast
t.t.
Cobi.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Den Haag
Datum: 10 november 1886
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1241

[1:1]
den Haag 10 nov. '86
't Adres van Valk is Spiegelstraat b/d Keizers gracht - z'n atelier is niet te bereiken
door de post. 't Andere is, 14 rue papillon bij de rue Lafayette, hotel Janin. 'k Kreeg
zoo even je brief maar las hem nog niet goed. - 'k Zal je schrijven post restante
Parijs.
Dank voor je brief.
WAW.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 16 november 1886
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1242

[1:1]
Ew. 16 Nov. '86
In den Haag kreeg 'k je brief, Looytje en heb je dadelijk 'n briefkaart geschreven
met de gevraagde adressen. Ik ga je nu nog even schrijven op gevaar af dat je
ongeduldig wordt; en dat zou geen wonder wezen na alles wat 'k je geschreven heb
naar Spanje en je zoodoende meer gehinderd heb, al was 't onwillens, dan eén van
je vrienden. - Valk heeft misschien wel gelijk als hij beweert dat men nooit per brief
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quaesties moet behandelen, op grond dat 't verschil van omstandigheden (tusschen
't schrijven en 't lezen) meestal 'n juist begrip belet. - Ja, veel verdriet berust op mis
verstand, maar dat ligt niet alleen aan brieven - de meest intieme omgang sluit ze
niet uit. - Ik dacht er ook aan waar je zegt den schrijver herkend te hebben van dat
opstel, aan een enkele uit drukking. - Nu moet 'k je zeggen dat die uit drukking niet
van mij maar van Veth is, iets wat als feit niets is, maar waar je aan zien kunt, waar,
in belangrijker
[1:2]
gevallen, de mis verstanden vandaan komen. Zie, ik had gezegd ‘slechte taal’, dat
heel iets anders is. De dictie is niet zwak, vooral na Veths correcties. Maar de taal,
tegenover Kloos, Verwey etc., die als redacteuren in zekere mate de
verantwoordelijkheid hebben voor 't geen in hun tijdschrift (bij uitstek litterair) wordt
gelezen, is slecht, vooral vóor Veth's correcties. Dit alles beteekent niets, maar 't
hindert me voor 'n oogenblik, dat je mij nog voor denzelfden aanziet van voor zooveel
jaren op Lucas, voor mij 'n zeer oneenvoudigen jongensachtigen tijd, waar 'k niet
graag aan denk. Ik begrijp dat je toèn om me gelachen hebt, maar 't zou me wezenlijk
spijten als je oordeel in al die jaren niet gunstiger is geworden. - Wat je zegt over
bêtise is gezonde taal en 'k hoop m'n voordeel er mee te doen. - Je moet je anders
niet voorstellen dat 'k me hier zit te verdommen of ijselijk veel te zeggen heb op de
wereld - daarvoor leid 'k 'n veel te gezond leven, want, 't mag goed zijn om te reizen
en veel te zien ('k hoop dat ook nog eens te doen) - 't leven tusschen die
[1:3]
natuurmenschen, die zoo als je heel juist zegt, intelligent zijn als 'n stuk hei - zoo 'n
leven verleert de zucht naar sentimentaliteit; 't is 'n eigenaardig volkje waar 'k je
gekke dingen van zou kunnen vertellen, maar misschien kom je wel eens en dan
kun je zelf zien. Daar verlang 'k wel naar, want er is niemand waar 'k mee kan praten
en wij zijn 't in hoofdzaak ten minste eéns. Valk is de eenige dien ik geregeld opzoek
in Amst. Hij is veel met Verwey en 'n verschrikkelijk goeden opgewonden kerel,
eerlijk als goud. Zooals je misschien weet heeft hij de critiek over de Stedelijke
geschreven voor den Amsterdammer, beter dan 't ooit gedaan is, maar wezenlijk
te eenzijdig; en te hoog voor 't beminnelijke publiek. 't Is opmerkelijk dat iedereen
tegenwoordig of impressionist of academist is. 't Eerste wil zeggen, iemand die
zooveel mogelijk teekening en vorm verwaarloosd, zeer ruw omgaat met verw en
gaarne spreekt van ‘de moderne leer der stemmings kleuren’. De tweede verbergt
achter 'n zekere bekwaamheid veel onkunde, wanbegrip en onbeduidendheid.
Expressie is voor weinigen, iets voor de meesten
[1:4]
niets. Zelden zegt iemand niets meer en niets minder dan hij te zeggen heeft, op
z'n eigen manier, zonder zich om anderen te bekommeren. Maar 'k p.. buiten 't potje;
'k heb je moeten beloven geen beschouwingen over kunst te houden, en nu was 'k
bijna op weg. M'n conclusie was deze, dat er weinig zijn die Allebé weten te schatten:
voor dezen is hìj niets, voor genen 'n professor. Ik geloof dat jij en ik de
zeldzaamheden zijn die met eenig oordeel hem voor 'n waar kunstenaar houden.
Je moet weten dat dit 'n stokpaardje van me is - maar 'k zal je er verder niet mee
ophouden. 't Spijt me dat je niets over je werk schrijft, 'k geloof niet dat dat tot niets
leidt; maar 'k begrijp 't wel van je - als we eens gezellig praten, verander je misschien
wel van meening daaromtrent.
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Coba is heel genoegelijk en huiselijk ingericht te Rijswijk, dicht bij Cobi en de
kinderen; grappige schepseltjes, mooi en lastig, voor 'n schildertje. 'k Ben verleden
week voor 't eerst daar geweest na 't trouwen. 'k Werk betrekkelijk veel en toch weer
weinig. Op Hees onder m'n volkje leef 'k pas; 't is hier vreeselijk stil, met Anna die
heel zorgzaam en goed is, maar waar 'k niets aan heb als intellectueel mensch, en
de oude heer die veel weg
[2:5]
is, en dat vind 'k misschien nog 't beste. - Omgang met sympathieke, ontwikkelde
menschen die wat meer zijn dan ik, mis ik erg - maar daar staat veel tegenover
waarvan 'k leef, alles wat in de luchten is en daaronder, dat volle ruwe leven, gezond
en krachtig als de natuur zelf, waarvan 'k zoo weinig kan zeggen, maar dat 'k eens
hoop te schilderen zooals 'k 't voel. Nu, je bent betrekkelijk gauw hier, en dan geef
je mij eens 'n paar uurtjes, om eens te praten - 'k heb vast 10 pond tabak laten
komen, hoewel misschien geen onvervalschte porterico, want ze kost 24 ct. Piet
Meiners is voor 3 of 4 weken geleden plotseling weggegaan en sints hoorde 'k niets
van hem - 'n gekke vent.
Ik meen te zien in je brief, dat je hem nu eenmaal schrijven wilde omdat je hem
beloofd had, niet zoozeer aan de inhoud, maar aan z'n kortheid. Als 't je eenigzins
lastig of druk is, schrijf me dan niet; 'k kan 't me, dunkt me, best begrijpen met alles
wat je aan je hoofd hebt, 't is al wèl, als je de mijnen leest.
[2:6]
Ik weet niet wanneer je in Parijs komt maar 'k zend dezen maar daarheen, dan vindt
je hem wel bij gelegenheid.
'n Hartelijke hand van
je vriend
WillemWitsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 6 december 1886
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 23; [1:1] op microfiche
nr. 105/87

[1:1]
Ewijksh. 6 dec. '86.
Mouton is aan 't drukken van de communicaties betreffende de inzending - en zal
ze verzenden als jij hem de lijst der invité's en werkende leden zendt. Als Mesdag
me geschreven heeft ga 'k naar v. Zoelen, den behanger etc., maar dan is 't noodig
dat v. Z. je brief heeft. Ik sprak terloops met Mouton over 't drukken der invitaties
voor de opening maar sprak nog niets af daar we nog zooveel tijd hebben voor den
en
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Jan.
Zend dus de namen der invité's met hun adres aan Mouton - ik wist ze niet allen.

t.t.
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Willem

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Madrid
Datum: [24 december] 1886
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Madrid engelennacht 1886
Wim,
In Sevilla vond ik je briefkaart, een meesterstukje van kortheid. Hier zal ik eenige
dagen wachten moeten op geld. Bijna een maand was ik in Tanger dat de moeite
waard was. Nu kom ik langzaam terug, en zal in Parijs je brief wel vinden denk ik.
Er zal echter nog wel eenige dagen daar mee heen gaan. Men blijft zoo licht overal
hangen. 't Is hier mistig en koud, en de straten zijn vol met wandelaars en menschen
die eten verkoopen. Ben je tegen woordig in den Haag? Doe mijn groeten aan de
Coba's en aan Tholen. Het zal in Holland wel vriezen, en ik heb nu hoofdpijn, niet
kunnen slapen in die sneltrein, 16 uur sporens van af Sevilla - waar ik weêr eens
als vroeger aan een handkar gedouwd heb, met behulp van een kerel die me koffer
versjouwde.
Nu 't ga je gezegend.
Je vriend
Jac v Looy
Wat zeg je wel van dat mooie adres.

[1887]
Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: [onbekend]
Datum: [1887?]
Verblijfplaats: KB 69 E 3, nr. 29

[1:1]
Amice, de heer G.W. van Neijenhof, Sarphatistraat 60 heeft me verzocht hem op
te geven als abonné der N.G.
t.t.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Den Haag
Datum: 13 januari 1887

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 24; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/88, [1:3] op nr. 105/89

[1:1]
den Haag 13 Jan. '87
Zou je 't niet goed vinden Jan Piet, om, nu 't reglement herzien is, een prospectus
of zoo iets te laten drukken, waarin de voordeelen van 't kunstlievend lidmaatschap
worden aangetoond etc. en dat - zooals de prospectussen van jufv. van Houten op de tafel neer te leggen -? Zoo je dit eens bent, schrijf dan aan Mouton hoe je 't
hebben wilt en wat er op moet staan - me dunkt dat 't zóo moet wezen dat de
menschen 't desverkiezende in hun zak kunnen steken.
[1:2]
Maak er dan dadelijk werk van.
De jury van Arti is weer even idioot geweest als andere jaren. - Voerman de prijs
met 'n zwart, dood schilderij niet onknap maar voor mij gedecideerd veel minder
dan Breitner die niets kreeg en 'n werkelijk goed ding inzond. - Bauer de premie
met 'n belachelijk ding. - Br. treft 't niet! 't Is bijna 'n affront zóo 'n prijs of premie te
krijgen. - 'k Heb 'n varia voor de N.G. als 't aangenomen wordt, waar niet veel kans
op is. - 'k Weet ook niet of 'k 't nog zend, - 'k had wel graag gehad dat je 't eerst zag
om er even over te spreken - over den wedstrijd - over de club en over 't niet
bespreken der dagbladpers van onze tentoonstelling. Er komen ongeveer 30
menschen
[1:3]
per dag, door elkaar, behalve Zondag 219. - Er wordt nog steeds verkocht, ook nog
van mij. - Storm is er twee maal geweest maar 'k heb hem niet gezien.
Schrijf me eens?
Adieu, 'n hand
WillemWitsen.
Is je Expositie al gesloten?

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: [17 januari] 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Cafe Madrid Parijs, 's avonds
maandag 87
Beste Wim,
Waar ik je dit vandaan schrijf, is een oord dat je kent - ik ben dus niet langer
heelemaal een onbekende voor je. Ik heb gegeten bij Duval, goedkoop, en voor mij
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die met één maal eten daagsch eten toekan, als ik niet te veel wandel, meer dan
voldoende. Deze brief zal je dus de indruk geven, van iemand die pas
gemiddagmaald heeft. Ik schrijf je die dingen omdat ik geloof, dat jij, eten niet zoo'n
gewoon ding vind, om daar heelemaal niet van te spreken, en ook omdat jouw brief
me den indruk gaf van iemand die in een warme kamer zijn spijsvertering, op zijn
gemak geniet - met zaakjes om zich die hij kent of tracht te kennen. - 't Is mogelijk
dat ik me bedrieg, dan moet je maar denken dat mijn spijsvertering in mijn oogen
zat, toen ik je brief voor de laatste maal nog eens las.
Gisteren avond schreef ik een langen brief aan Valk, brieven schrijven kost me
weinig moeite betrekkelijk, omdat ik altijd precies schrijf, zooals ik op 't oogenblik
ben. 't Gevolg ervan is, dat ik veel afdwaal. Nu, in die brief staat misschien een
antwoord op, wat ik las, op de eerste bladzijde van je brief. Vraag hem die te lezen
als je eens in Amsterdam komt, dan behoef ik er niet op terug te komen.
[1:2]
Eenige dingen zijn echter noodig, als die afgedaan zijn, en mijn volle buik heeft me
geen dwaze dingen doen zeggen, klets ik nog wat verder met je.
Toen ik dat schreef, van die uitdrukking dacht ik in hoofdzaak: aan wat anders
dan, aan de treffende overeenkomst tusschen dictie en indulgence. Zeker, slechte
taal is heel wat anders, maar ook dat verandert de zaak niet. Ik had zeker toen ik
je brief schreef, pas gegeten, dan is men altijd onduidelijk. Voor misverstand ben
ik al heel weinig bang. Lees de brief aan Valk. In 't kort, ik meen dit.
Je opstel was een natuurlijk gevolg van een tegenzin in iets hebben, dat over 't
algemeen geen tegenzin op wekt. Verschooning vragen voor de uiting van die
tegenzin is dus... een [xxxxxxx[?], m'n buik, zit me in de weg, oude jongen, is dus...
een halfheid, of wel....
Daar zit aan de overkant me een kerel te fixeren. Waaraan denkt die man wel, is
zijn hoofd leeg, half leeg, of vol? Dat zou ik willen weten.
Of wel... mijn buik.
Loop rond met je kwesties, jij hebt te veel in de natuur geweest, om te weten dat
je geen slechte taal schrijven kondet. Wees eerlijk, en beken dat er een mensch in
twee jaar niet heelemaal veranderen
[1:3]
kan, dat in de diepste grond, indulgence en slechte taal, verschooning vragen, vrees
hebben voor iets daar men niet zoo heelemaal zeker van is, hier literaire waarde
hetzelfde is. In dat laatste zit weêr een beetje van me buik. Ik blijf er bij - je opstel
zou beter geweest zijn zonder de correctie van Veth, ondanks de slechte taal, of
maak je als ik, spelfouten, en dus was die verontschuldiging overbodig.
Maar nu, wat anders, ik hoop kort. Je brief van Spanje heeft me niet alleen verdriet
gedaan, hij heeft me vervolgd. Dat ik dat zon opstel schreef, en de laagheid had,
daar iets in te vlechten, dat op een inroepen van medelijden lijkt, iets dat ik mezelve
nooit vergeef, was een gevolg van je brief misschien zonder er bij te denken. Precies
hetzelfde mijn waarde, als jouw ‘slechte taal’ al zal ik misschien de eerste zijn, te
erkennen, dat bijna iedereen in zijn werk, wel altijd spreekt van de natuur, maar erg
bang is, zich zelve te zetten in zijn milieu. Ik was weêr aan 't leuteren. - Je zult
moeten toestemmen, dat er iets waars is in mijn schrijven.
[1:4]
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Jouw brief heeft me, hoop ik niet gehinderd.. en mijn aanleg is van die aard dat men
van dergelijke ruwe stooten verdriet hebben moet. Daarmeê is alles gezegd. Ik zou
jou, dergelijke waarheden, gespaard hebben.
Ik schrijf je nog wat verder. Dat laatste, staat er, buiten m'n schuld, daarmede
eindig ik altijd... voor de zooveelste maal bewijzend, dat de natuur sterker is dan
alles.
Vandaag, slenterde ik een uur of vier, door de Louvre. Je zult me begrijpen als
ik er niets van zeg. Schilderijen, zijn erge goede bekenden van me. 't Mooiste vond
ik, die opengesneden koe van Rembrandt.. Onder de nieuweren, Daubigny, Diaz,
Millet, daar ik maar een heel klein dingetje nog van zag, en anderen. Delacroix is
me wat hoog vandaag maar morgen ga ik nog eens kijken, eigentlijk is Delacroix
de grootste misschien van zijn tijdperk. Zijn Dante vond ik prachtig, maar de koe is
het mooiste vandaag, en Courbet's gekwetste man vond ik bizonder mooi - hij hangt
veel te hoog -- ook mooie krabbels van La Croix. Zijn plafond ('t is donker weêr) viel
me tegen.
[2:5]
Ook een paar Decampjes enfin eigenlijk alweêr genoeg om van te houden. De koe
zal ik morgen ook het mooiste vinden en dan ga ik ook het Luxembourg zien.
Nu ben ik in volle spijsvertering en klets nog wat door.
't Is onmogelijk dat jij je verdommen, kunt - je hebt om je heen, wat velen om zich
heen zouden wenschen, dringende geldzorgen ken je niet, en krijg je al eens
beestachtige oprispingen, ik bedoel, gezonde behoeften, dan kan je daar over heen
lezen of werken, gaat dat niet, welnu, dan kruip je misschien in een alcôve, en doet
wat je niet laten kunt, jij bent niet buiten, denk ik, met een wederhelft, die je dergelijke
noodwendigheden uit de hand neemt. Op reis vind men van tijd tot tijd iemand, maar
dat is ook al niet alles als het goede lieve menschen zijn. Trouwen is de gezondste
liefde voor het oogenblik. Noch in Italie, noch in Spanje, was ik in een bordeel.
En nu, Wim, voor twee jaar, zou ik niet zoo tegen je gesproken hebben, dat bewijst
wel, dat jij en ik allebei, zijn veranderd - met anderen woorden: ik beschouw je sinds
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lang niet meer, als de man van
ik vrijer was.

voor twee jaar, toen was ik je veel vooruit omdat

[2:6]
Nu, ben jij het mij waarschijnlijk. Jij hebt een plekje dat je rustig omploegen kunt. Ik
zal veel meer onaangenaamheden ondervinden dat weet ik zeker. - Goed, de tijd
zal leeren. Allebé heeft me nog niet geantwoord op mijn lange brief, die
onaangenaamheid staat me dus ook nog voor de borst. 't Zij zoo. Ik aanvaard of wil
alles aanvaarden, 't liefst echter voor den eten, na den eten is men altijd erg laksch,
en men heeft mooi praten, men is toch niet anders dan men is.
Wat ik zag van de moderne kunst - tot dusver van Frankrijk - is als wat ik zie op
straat, mooie mannen en vrouwen. Parijs moet echter kooken van leven, dat is
bewezen. Gisterenavond doodde ik de tijd in Alcázar, en dacht aan Nana's bijna
naakt optreden. Die vrouwen laten me totaal koud, al hebben ze mooie beenen
borsten enz. Misschien kan men er een aangenaam kwartier meê doorbrengen.
Zeker en wie weet, ze zijn zoo dikwijls anders van binnen dan van buiten, een dom
goed hart hebben veel van die schepsels, dom, ondergaan ze dan ook hun gestel,
kunnen zij dat helpen. In Madrid was vlak over mijn huis een liefdewinkel.
Honderdmaal zag ik daar een mooi schepsel aan de deur staan. Honderd maal,
nam ik het voornemen eens met haar meê te gaan.. Ik deed het nooit. Gedeeltelijk
uit vrees, voor ziekte, gedeeltelijk ook uit meelijden en vies worden. Heel dikwijls
heb ik met ze gepraat. Ze sigaretten gegeven, en beroerd geworden
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[3:7]
om de manier waarop zij hun waar aanprezen. Ieder prijst zijn waar aan, en de
Spaansche publieke vrouwen, kunnen dat vrij realistisch. Zal ik je eens een liedje
vertalen, dat men zingt in Spanje. Naderhand, met een pijp portorico, die als het
dezelfde is, beter is dan alle andere tabakken.. Er gaat niets boven Hollandsche
tabak en gevoelsleven.
Ziedaar nu weêr een woord, dat een ergernis worden kan, niet voor jou, anders
zou ik het doorkrabben. Beken dat je onder al je schilderende kennissen of vrienden
er geen hebt, die zoo aangenaam zijn guldensmaal verteert, en zoo weinig over de
kunst weet te praten.
Maar.... zal ik trachten het Hippodrome te vinden - om weêr andere uren dood te
slaan, en rond te kijken met oogen van wie alles belang inboezemt.. Ik kan je toch
geen brief schrijven, van plus minus 12 pagina's? Niet, dan is het voor vandaag
genoeg. Zijn die dametjes die hier in 't café komen, allemaal cocotten en zijn die
heeren, dezelfden, die jij zoo bête vond. Ik kan er waarachtig van buiten niets aan
zien, en ze lijken allemaal op mekaâr. Daar zit me er weêr een aan te kijken. Draag
ik dan geen mooi pak
[3:8]
als zij, of is het de stapel brieven die naast me ligt.. die hun lachen doen, dan hebben
ze reden tot lachen. Een danser met wien ik in Madrid in een kamer sliep, zei tegen
me, toen hij eens, me s'nachts in bed, vond met lezen, (omdat ik niet slapen kon),
dat zoo iets ongezond is, even als schrijven of lezen na den eten. Dat was nog eens
een man, die maakte op mij de indruk van iemand die 't leven doordanst. Daarom
heb ik hem mijn kaartje gegeven, 't allerliefste gezonde kerel, die Catalaansch in
zijn bed zong, sigaretten rookte tusschen de dekens, gimnastieke bewegingen
maakte met zijn spieren, omdat hij vond, dat dat noodig was, om lenig te blijven,
pirouetten maakte in zijn onderbroek. Een andere man, een docter in Tanger,
daarentegen, zei dat: das Leben ist thumm, vous savez. Nu dat zijn twee meeningen.
De een zal voortgaan, met zuipen de andere met dansen. - We gaan allemaal naar
dezelfde plezierige man toe.
Nu, Wim hou je taai. Zoodra de expositie in de Academie is afgeloopen, ben ik
in Haarlem, of Amsterdam.
Mijn welgemeende groeten aan de Coba's. Veel gedag.
Je vriend
Jac v. Looy
Van Cabo kreeg ik een brief in Granada.
[1:1]*
Doe ook mijn hartelijke groeten aan Anna en vervolgens ook aan je Papa. Hoe is
de gezondheid?

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Den Haag
Datum: 18 januari 1887
Verblijfplaats: KB 69 E 3, nr. 12
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[1:1]
den Haag 18 Jan. '87.
Amice,
Ik zend je hierbij 'n paar stukjes die 'k erg graag onder de varia, in de N.G. van
Febr. geplaatst zou zien. Jij zult 't beste kunnen begrijpen, hoe ergerlijk beide zaken
zijn. Ik ben wel bang dat je 't niet op wilt nemen, want 't is allernaarst gesteld, - maar
toch vermoedelijk niet minder dan 't stukje in het Augustus nummer. Kun je met 'n
kleine moeite de slechte plaatsen verbeteren, maak er dan van wat je wilt, of is 't
werkelijk zoo slecht? te slecht? 'k Kan er niets aan doen. 'k Heb gezegd wat 'k te
zeggen had en 't komt me voor dat 't op z'n plaats zou zijn. - Natuurlijk alleen in dit
nummer.
[1:2]
Valk en ik zijn tweemaal 's avonds bij je geweest - 't speet me zeer dat 'k je niet
weer eens spreken kon, je hadt me dan meteen goeden raad kunnen geven.
Tot ziens
t.t.
WillemWitsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 19 januari 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordrecht 19 Jan. '87
Beste Wim,
Ik heb Mouton copie gezonden voor een soort prospectus zooals je bedoelde.
Waarschijnlijk heb je er al proef van gehad.
Ik wou je nog eens aansporen dat Varium vooral aan de N.G. te zenden. Maar
zet er initialen onder uit welke blijkt dat het niet van Staphorst is. Wanneer we in
onderdeelen van meening verschillen, moeten onze opinies uit elkaar gehouden
worden. Je opmerkingen over 't niet bespreken der dagbladpers van onze expositie
zal je nog wel eens moeten wijzigen. De heeren komen nog uit hun hoek. De
Spectator van deze week heeft een entrefilet dat door Chap waarschijnlijk in de
N.G. in een kort Varium zal besproken worden. Ik vind dat daarom zoo goed omdat
hij er zijn eigen initialen onder wil zetten,
[1:2]
waaruit dan blijkt dat het niet van ons komt. Want dit vind ik iets wat we wel
overwegen moeten. Wil je er openbaar voor uitkomen dat de Nieuwe Gids en de
Etsclub bevriende mogendheden zijn. Is dit wijs? Is dit noodig? Moet in deze niet
voorzichtig gehandeld worden? Chaps varium was zoo gesteld alsof door het laffe
praatje van den Spectator de partij van de N.G. beleedigd was en dit is zeker dom.
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Ik heb hem geschreven dat hij dat althans moest veranderen. Dat de kritici bij deze
gelegenheid voorzichtig zijn is zoo'n wonder niet. En wat dit betreft moeten we ook
wel weten wat we zeggen. Jij zelf hebt in de N.G. gezegd de krantenkritici zijn
allemaal prullen. Ikzelf heb ze en détail onder handen genomen. Nu ze dus hun
mond houden kunnen we ze dat niet gaan verwijten. Dit zou inconsequent zijn. We
kunnen wel wijzen op het komieke schouwspel dat ze allemaal bang zijn hun vingers
te branden. Maar boos worden kunnen we niet. We staan voor de resultaten
[1:3]
van ons werk. Toch kunnen die lui het niet laten hun zooveel gulden per kolom te
verdienen. Het Handelsblad van van avond heeft een uitvoerig artikel dat je gelezen
moet hebben. Over den wedstrijd Willink moet je gelezen hebben den Nieuwen
Rotterdammer van Dinsdag jl. Naast heel veel stoms staat daar wel wat waars in.
Als het niet zoo gevaarlijk was die lui gelijk te geven, omdat wat zij mooi vinden dan
altijd zoo bitter ellendig is, zou ik het feit dat ze de jongelui kritiseeren nog zoo erg
niet vinden. Zag je den Spectator waarover ik sprak? 't Is akelig. Hij vindt Koster
geestig en Thijs Maris grillig en vaak onschoon. Als ik zoo iets hardop had
voorgelezen zou ik gauw mijn mond eens gaan spoelen. Thijm in 't Weekblad is ook
mooi! Die noemt Juffr. Schw. niet als lid bij ons! Hij is best, de ouwe. En bang als
die goeje man is? Toch geeft het allemaal reclame en me dunkt, het bezoek zal wel
beter worden.
[1:4]
Loffelt blijft lang uit met zijn bespreeking voor 't Vaderland.
Maak nu gauw dat Varium eens af. Neem mijn opmerkingen voor wat ze zijn en
neem me niet kwalijk als ik je al die krantenklets wou laten lezen. Wat ik vermijden
wou is dat je in den ijver van je sterke overtuiging onze goede zaak meer schade
dan goed mocht doen, door de kranten stilzwijgendheid te verwijten waar ze juist
lustig babbelen, terwijl nog wel die stilzwijgendheid een deugd zou zijn die wij ze
geleerd hadden!
Gegroet
t.t.
Janpiet.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 19 januari 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordt 19 Jan. '87
Beste Wim,
Mijn brief is weg en ik vergat nog iets. Een chroniqueur mag de meest mogelijke
minachting hebben voor krantengeschrijf, hij mag toch niet met zijn meening bij het
publiek voor den dag komen zonder te weten wat er over een quaestie geschreven
werd. Daar ik me nu tot taak stelde je een paar artikelen op te noemen, moet ik
daarbij, bedenk ik me, nog een artikel in ‘de Amsterdammer’ noemen, dat je wellicht
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niet las. Het was in een Haagsche brief en geschreven door Netscher. Hij sprak met
veel ophef doch in geforceerde taal over jouw werk. - Ik vernam over de heeren dat
Loffelt met de expositie is ingenomen. Hij zal dus nog wel schrijven.
Als je over den wedstrijd W. v. C. schrijft, wil je zeker wel zoo goed zijn nog eens
even over te lezen wat v. E. er verleden jaar over schreef en ik verleden maand,
opdat er in de beweringen van de N.G. over deze zaak een zekere homogeniteit
zij. Als wij verward zijn en nu dit, dan dat beweren, kan de N.G. nooit invloed hebben.
Men zegt dan dat men niet weet wat men aan ons heeft, en door te veel te willen,
schieten we ons doel voorbij.
t.t.
Janpiet

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Den Haag
Datum: 20 januari 1887
Verblijfplaats: KB 69 E 3, nr. 17

[1:1]
den Haag 20 Jan. 87.
Amice,
In geval je mijn stukjes in de N.G. dacht te plaatsen zal ik je verzoeken 'n kleine
verandering te willen maken. Tot m'n verwondering zijn in eéns al de heeren uit den
hoek gekomen, zoodat verandering noodzakelijk is.
Ik geloof dat 't bijgaande duidelijk genoeg is om zonder veel moeite ingelascht te
worden.
Groetend
t.t.
WillemWitsen
In een haagschen brief schreef Netscher erover in de Amsterdammer: - hoewel 't
gek genoeg is, dacht 't me beter over hem te zwijgen.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Nieuwer Amstel [Amsterdam]
Datum: 21 januari 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Nieuwer Amstel, 21 Januari 1887.
Overtoom (stille zij), 62.
Amice,
Het speet mij ook, dat je mij tweemaal misgeloopen bent. Je stukjes zullen
geplaatst worden: zij zijn forsch en de zinnen staan; beter, verbeeld ik mij op den
eersten indruk, als je vorige bijdrage: ik houd mij voor dergelijke langere of kortere
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artikelen in het vervolg aanbevolen. Voor de correctie sta ik in: mocht je echter proef
verlangen (je schrijft er niets van) wees dan zoo goed het mij ten spoedigste te doen
weten. Ik zal ze niet onder de varia zetten, maar onder een aparte rubriek:
Schilderkunst, met eventueele bijdragen van anderen.
A propos, Veth schrijft mij, dat hij een stuk heeft van een half vel, en dat hij 't niet
geheel met je eens is. Hoe moet dat? Kan je dat niet met hem vinden op de een of
andere manier. In de zelfde aflevering kunnen naast el[1:2]
kaar niet twee tegenstrijdige opinies verkondigd worden. De schilderskritiek is in
haar eerste opkomst en daarom is vooral thans nauwe aaneensluiting noodig, opdat
de menschen niet zeggen: Naar welken nieuwen Gidser moet ik nu luisteren, daar
gij beiden een anderen weg uitwijst? Want hoe weinig lieden zijn er niet, die
begrijpen, dat het verschillende oordeel van twee artisten naast elkander waarde
kan hebben, als uiting van elks temperament en manier van zien? Zie Veth te
bewegen, dat hij niet te veel polemiseert tegen zijn medecritici: ik geloof heusch,
dat het op dit oogenblik niet goed is. Of doe je het liever niet? Laat het dan maar,
dan zal ik het zelf wel zien te schikken: dat is misschien nog beter. Nu, adieu, ik
hoop je spoedig eens hier te zien.
Met vriendschappelijken groet,
Willem Kloos.
Vergeef mijn haastig geschrijf: ik heb mijn handen vol werk; en ik zal je mijn
contributie Etsclub voldoen, als het geld van de Onbevoegdheid binnen komt: dan
ben ik ruim bij kas. Valé.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Den Haag
Datum: 25 januari 1887
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 25; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/90, [1:3] op nr. 105/91.

[1:1]
den Haag 25 Jan. '87.
Ik had je al eerder willen antwoorden, Jan Piet, als 'k daarin niet verhinderd was
door ongesteldheid die me genoodzaakt heeft in bed te blijven twee dagen met
benauwde hoestbuien en ondragelijke hoofdpijnen. - Nu zit 'k in m'n kamertje waar
v. Zoelen me komt vertellen hoe 't op de expositie gaat. Na de critieken is 't bezoek
'n beetje beter geworden. Tenminste Zondag waren er 311 en gisteren 40. Ook
wordt er nog altijd verkocht o.a. van de Zwart, Zilcken, Koster (Zondag) en gisteren
twee van Storm. Verscheiden kunstlievende leden heeft v. Z. opgekregen. 't Gaat
o

dus nu goed. Jammer nu, dat we met 1 Febr. moeten sluiten omdat 't doek van 't
panorama eruit moet. Maar we dienen dit wel definitief te weten, en dus
[1:2]
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zal 't 't beste zijn als je Mesdag hierover schrijft. Is 't onmogelijk langer te exposeeren
dan moet 't bekend gemaakt worden dat we aanstaanden Maandag sluiten, is 't
niet? Oordeel je 't beter dat 'k wel Mesdag erover spreek, schrijf me dan 'n briefkaart.
Misschien was 't 't allerbeste als je Saterdag of Zondag hier kon komen, dan kun je
't zelf behandelen en meteen eens komen spreken over 't album en de etsen kiezen.
In dat geval zal v.d. Maarel het moeten weten. Ik heb gisteren na 'n waarschuwing
van den deurwaarder 'n patent aan moeten vragen voor 't houden der expositie;
maar tegelijk ertegen geprotesteerd op grond dat we niets verkoopen dan 't werk
van de artisten zelf. 't Resultaat weet 'k nog niet. v. Z. is nu zoo voorzichtig om b.v.
bij vraag naar den Zaaier, de portefeuilles etc., te verwijzen naar Wisselingh, Tersteeg
en Mouton. De boekjes heeft hij geheel weggenomen. Verleden week was het
bezoek allertreurigst, vooral die vriezende dagen toen iedereen
[1:3]
naar het ijs liep en er in den tram tegenover de onze, 'n reclame stond van de nederl.
IJsclub, die heel wat beter zaken maakte dan wij. Dien Zondag waren er 119
menschen en den volgenden dag 8. Nog 'n andere keer, tot 's middags 3 uur eén
enkele bezoeker. 't Is ook opmerkelijk hoe weinig kunstlievende leden er komen.
Je brief deed me plezier omdat 'k eruit zag hoe je je interesseert voor de ‘zaak’,
voor de N.G. en voor mij; en mocht 'k er ook uit zien 'n zekere vrees dat door mijn
geschrijf de N.G. 'n gek figuur zou maken omdat 'k 't niet eens ben met jou, en dat
'k in de ijver van m'n overtuiging de zaak meer schade dan goed mocht doen, - 'k
neem je dit volstrekt niet kwalijk maar vind 't daarentegen zeer prettig dat je me dat
alles zoo ronduit zegt of laat merken. Maar, beste Jan, 'k verbeeld me toch dat je
me dommer aanziet dan 'k ben. Ik had met eén uitzondering al de artikelen gelezen
waarover je schrijft - en dit is zoo toevallig niet in dit geval. Dus had 'k m'n geschrijf
gewijzigd.
Of je 't nu eéns zal wezen met me is 'n andere vraag. Maar hoewel 'k nog niet
begrijp wat wij zoo òneens zijn zal je toch waarschijnlijk toestemmen dat mijn oordeel
niet minder recht van bestaan heeft dan 't jouwe. 't Verschil van ons oordeel is 't
verschil van ons temperament maar voor zoover 'k weet willen we in hoofdzaak 't
zelfde. En wat ben je nu eigenlijk niet eens? dat 't schilderij van Breitner niet 't beste
is? dat die jury zoo bizonder goed is? dat Loffelt 'n goede critiek schrijft? Of zit 't in
m'n beschouwingen over 't etsen? Ik begrijp trouwens niet waar je m'n stukjes
gelezen kan hebben en 'k erken dat 'k zeer verwonderd was toen Kloos me schreef
dat je 't met mij niet eens bent en dat jij ook 'n stuk had! - 't Spijt me dat 'k 't laatste
niet geweten heb; want dan had ik 't kunnen laten. Ik was alleen bang dat er niets
over gezegd zou worden en dat vond 'k te erg. Maar als je 't mij gezegd had, ik
schrijf er over, dan had 'k graag toegegeven dat 't meer kans had goed te zijn dan
mìjn geschrijf. - Dat spijt me Jan.
Nu, adieu - 'k hoop tot Saterdag en breng als je kunt wat geld voor me mee, 'k
heb geen cent en heb al van iedereen geleend. Van Looy schreef me uit Parijs,
komt dus gauw.
'n Hand
Willem Witsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: [Den Haag]
Datum: 25 januari 1887
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 26; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/92
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[1:1]
Wil je zoo goed zijn even op bijgaanden brief van Amiabel te antwoorden? Ik voor
mij zie er geen profijt in om dien boel overtenemen. De rekening is ƒ236.30 dus ƒ25
meer dan hij opgegeven had.
Van v. Zoelen hoorde 'k zooeven dat 't aantal bezoekers 19 was vandaag dus
minder dan de helft van gisteren. Zou 't niet 't best
[1:2]
zijn om in ieder geval Maandag te sluiten? Heb je de leden al herinnerd dat ze twee
etsen moeten beschikbaar stellen?
Vale
t.t.
WillemWitsen
25 Jan. '87

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 26 januari 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordrecht 26 Jan. '87
Ofschoon het me weergaâsch tegenstaat Wim, me schoon te wasschen van den
schijn eener zoo koddige bedilzucht, van een zoo dom en onverklaarbaar intrigeeren,
wil ik toch ditmaal even het mijne doen om het gordijn van een misverstand op te
lichten. ( Gold het mijzelf ik zou het geval kalm langs mijn kouwe kleeren laten
glijden, tenminste trachten dit kalm te doen ( men kan aan alles wennen! Doch het
geldt ditmaal de goede zaak van de N.G. en van jouw medewerking aan dat tijdschrift,
welke geschaad zou kunnen worden door deze verwarringen.
Een dag of zes geleden schreef ik aan Kloos dat ik hem voor de Februari-aflevering
zenden zou: een kort stuk over ‘Thijs Maris op de expositie der Ned. Etsclub’ en
een klein Varium over Waltner's ets naar de ‘Nachtwacht’. Tevens meldde ik hem
dat hij van jou een belangrijk Varium te wachten had. - Ik schreef hem: plaats onder
Witsens Varium initialen uit welke blijkt dat het niet van Staphorst is, voor de half
ingelichten is het goed dat de artikelen van W. en van mij uit elkaar worden gehouden
want (letterlijk) ‘wij beginnen in onderdeelen van opinie te verschillen’. Meer schreef
ik niets. En natuurlijk heb ik je Varia niet gelezen. Wat Kloos nu van mijn verzoek
voor gebruik heeft willen maken is verder zijn zaak.
Waarin wij van opinie verschillen? Ik weet het niet. Ik heb het van jezelf vernomen.
Ik had gedaan
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

wat je nu zelf in het onderhavige geval zegt zoo plezierig te vinden, ik had me
geïnteresseerd voor ‘de zaak’ voor de N.G. en voor jou. Ik had mijn best gedaan
zoo neutraal mogelijk te zijn, ik had gestreefd naar waar ik altijd naar streven zal:
over mijn vrienden, al zijn 't ook mijn intiemste, en over hun werk, hun kunst, hun
optreden, een vrij oordeel te hebben. Meenende dat bereikt te hebben schreef ik
dat neer. Mijn diplomatie was niet anders dan een schrik voor camaraderie... doch
halt, verder met mijn zelfverdediging.
Wat gebeurde? Terwijl ik nog kort te voren tegenover een ander de ruimte van je
blik, je streven naar een zekere grootheid in alles had geloofd, bemerkte ik plotseling
in dat Café in Brussel tot mijn verbazing en mijn verdriet, dat je anders waart dan
ik gedacht had, en ik in mijn vertrouwen waarin ik je mijn handschrift liet lezen, buiten
den waard eener persoonlijke lichtgeraaktheid had gerekend.
Ik kon dus niet anders meenen dan dat je mijn geschrijf en jouw werk liever uit
elkaar gehouden zaagt, en schreef aan Kloos eenvoudig wat ik hierboven citeerde.
Rest me nog me te verwonderen over het feit dat je uit de mededeeling van Kloos
dat ik ook 'n stuk had, hebt geconcludeerd dat ik spreken wou over dezelfde zaken
als jij. Was dat laatste inderdaad zoo, je had me gerust een vlegel mogen vinden.
[2:3]
Wat de Etsclub aangaat, ik heb niets gedaan, de leden niet aangeschreven, niet
eens de afwezigen het resultaat van de vergadering meegedeeld.
Over de kwestie-Amiabel heb ik geen meening. Ik vind veel vóór overname en
heel veel er tegen. Doe zooals Derkinderen en jij goedvinden. Spreek eens met
Mesdag!
Wat aangaat de sluiting ( ik zou de volgende week den boel ook nog open willen
houden. Me dunkt die week kan ons geen schade brengen, daar 't aantal bezoeken
door elkaar genomen toch stijgt. We konden dan de aanstaande sluiting
annonceeren, en dan zou er nog wel wat publiek
[2:4]
komen. Ik vind sluiting vóór we 4 weken geopend zijn geweest een beetje kaal, net
alsof 't een gemankeerde boel is.
Het is me tot mijn spijt onmogelijke Zaterdag of Zondag over te komen. Ik schilder
't portret van een jongen die alleen die dagen poseert. Als je 't wenscht zal ik
Maandag komen, maar schrijf me dat dan nog even per briefkaart.
Heb-je al met Derkinderen afgesproken wie we dit jaar voor 't album zullen
uitnoodigen? Aanschrijving van onze leden is onnoodig als we de artiesten nog niet
inviteerden ( niet waar?
Gegroet
t.t.
Janpiet

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Den Haag
Datum: 26 januari 1887
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 27; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/93, [1:3] op nr. 105/94

[1:1]
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den Haag 26 Jan. '87
't Spijt me zeer dat de brief van Kloos aan mij 'n dergelijk mis verstand heeft doen
ontstaan, maar je zult begrijpen dat 'k zeer verwonderd was te lezen: Veth heeft
ook 'n stuk maar is 't met jou niet eens, maar 't is nog veel onaangenamer van iets
verdacht te worden waar heelemaal geen grond voor is en 'k kan tot m'n spijt niets
anders doen, dan je alle mogelijke excuses aan bieden, als je dat wilt. Enfin je
begrijpt 't - maar 't doet me toch oneindig veel plezier dat 'k je 't geschreven heb.
Waar zoo'n mis verstand al niet vandaan kan komen.
Wat die kwestie in Brussel aangaat is eén punt me duister. Je zegt buiten den
waard eener persoonlijke lichtgeraaktheid te hebben gerekend. Nu vraag ik, hoe
komt 't dat je, als je het zóo
[1:2]
qualificeerd en er waarschijnlijk toén ook zoo over dacht, dat je, nadat we er zoo
over gesproken hadden, mijn opmerkingen in zóoverre billijkte door er de zin in te
lasschen (‘maar dit zou zijn den bekeerden 't Christendom preeken’ - of zoo iets),
'n zin, die je je nog wel zult herinneren me te hebben laten lezen in m'n bed. Dat 'k
later er een verwijt van maakte en je (hier op dien vervelenden avond) eerzuchtig
noemde om dat je dat stuk geschreven had, - was niets dan 'n gevolg van
opgewondenheid licht te verklaren. Ik zeg je dit niet omdat 't me zoo spijt dat je
anders over de ‘ruimte van m'n blik’ etc, bent gaan denken (eerder zou 'k verheugd
zijn dat je van 'n dergelijk onjuist oordeel genezen bent) maar alleen weer om de
misverstanden die met wat goeden wil en wat belangstelling gelukkig uit den weg
te ruimen zijn. - Mocht 'k voor 't oogenblik niet helder uitdrukken wat 'k zou willen,
put er dan geen nieuwe uit. 't zou
[1:3]
'n zeer verklaarbaar gevolg zijn van m'n min of meer ziekelijken toestand. 'k Heb
weer tot 4 uur in bed gelegen en daarbij veel medicijnen geslikt en daar wordt men
vermoedelijk niet frisch van. Je brief heeft me wat energie gegeven. 't spijt me dat
je niet komen kunt; kom dan als je eenigzins kunt Maandag want terloops hoorde
'k dat Mesdag niet langer wil dan den laatsten. Als je dus niets meer van me hoort
kom dan Maandag. Ik had Kloos geschreven de initialen W.J. v. W. eronder te zetten,
omdat in z'n laatste stuk Staphorst duidelijk heeft kenbaar gemaakt, dat hij geen
vriend is van het stelsel van dien heer. Mij dunkt, juist ook als je je gaarne
onderscheidt en geen verantwoordelijkheid wil dragen van dat stuk in 't augustus
nummer, dat 't zoo 't zuiverste is - te meer nog dat, niettegenstaande je correcties
aan dat stuk zal terug gedacht worden, door 'n ieder die m'n laatste stukjes met wat
oordeel leest; 't spijt me dat 'k ook al daârdoor alleen, weinig kans heb dat jij ze
goed vindt. Wat de geïnviteerden voor 't album aangaat heb 'k met Derkinderen
over Mauve en Blommers gesproken. Vraag 't hem even op 'n kaart. Vindt je dat
ook niet de besten? voor 't oogenblik. - 'k Moet je ook nog even zeggen dat 'k zeer
in m'n schik ben dat je over Thijs hebt geschreven.
Amiabel zal 'k nu maar schrijven dat we niet overnemen, 't is te laat om Derk. te
schrijven en 't volgende jaar hebben we er niets aan in Amsterd. Buiten dien weet
'k niet wie 't zou moeten betalen. De entrees geven niets na aftrek van al die onkosten
en we blijven zitten met 250 catal.
Tot ziens
t.t.
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Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 2 februari 1887
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17986

[1:1]
Ewijkshoeve 2 febr. '87.
Albert,
Ik zat van morgen in de bibliotheek van Arti; de N.G. lag voor me - ik had je stuk
gelezen en zat te denken en naar buiten te kijken in den mooien zonneschijn. Ik
was blij en en voelde alles wat ik mooi vind en lief heb om me heen - en ik hoorde
'n muziek van woorden die 'k aan jou schrijven wou omdat 'k blij ben in eén tijd te
leven met jou. En nu 'k dat schrijven wil heb 'k 'n heel beroerde sensatie omdat 'k
onmachtig ben te zeggen wat 'k je zeggen wilde.
Is dat dwaas?
Tot ziens
Willem Witsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Den Haag
Datum: 4 februari 1887
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 28; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/95

[1:1]
den Haag 4 febr. '87
Wanneer we Amiabel betaald hebben komen we te kort wat we schuldig zijn aan
v.d. Ende en Mouton. Met v. Zoelen heb 'k afgerekend. Mesdag wil z'n zaal niet
kosteloos afstaan en vroeg wat we geven konden. Toen hij wist hoe de zaken staan,
zei hij tevreden te zullen zijn met 'n etsje van ieder der leden. Me dunkt dat we daar
makkelijk afkomen. Ieder heeft nog wel iets liggen. Wil je hier dus nota van nemen
en het aan de leden schrijven? We kunnen daar niet te lang meê wachten, en dat
hoeft ook niet, want ieder heeft licht iets - me dunkt dat we er 'n klein album van
konden maken; met 'n eenvoudig portefeuilletje zonder letters of zoo iets, hè? Wees
zoo goed me zoo spoedig mogelijk te laten weten of 'k de geëxposeerde afdruk van
Huet aan
[1:2]
Mevr. Mesdag zal zenden òf dat je 'n andere geven wilt, 't is natuurlijk zonder
passepartout en lijst, niet waar? Dan moet ik hebben nog twee afdrukken eén van
de wrakken en eén van den dorpsweg. Zend die gauw, als 't kan.
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Ben je nog bij Israëls geweest Donderdag? Je zou zelf die etsen wel kunnen laten
brengen bij Blussé & v. Braam maar dan komt mijn lijst en die van v.d. Ende in de
war, ook met afbetaling, omdat hij 't mij moet verantwoorden; doe dat dus niet al
lijkt 't mijl op zeven.
Hoe was 't in Laren? Schrijf me gauw, ik heb heel wat te doen met die verkoop
en 't verzenden!
t.t.
WillemW

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Den Haag
Datum: 4 februari 1887
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 90

[1:1]
Den Haag 4 febr. '87.
Amice,
Van huis ontving ik de aankondiging van je huwelijk. Van harte wensch ik je geluk
en hoop dat je mij niet kwalijk zult nemen dat ik er zoo laat meê kom.
Wil je mij even laten weten waar je je lijsten van de expositie wilt hebben? Ik weet
niet of 't niet gemakkelijker is voor je als ze maar naar 't kleine Loo gebracht worden.
o.

Vervolgens zou 'k gaarne zoo spoedig mogelijk 'n afdruk van n 88 hebben (als
je die wilt laten brengen bij I. van de Ende, Lutherse burgwal 11) en moet ik je vragen
uit naam van mej. Abrahams die no. 87 gekocht heeft, of je de passepartout er bij
wilt afstaan of tegen welken prijs zij die over kan nemen (zonder lijst). Wees zoo
goed
[1:2]
mij hierop even te antwoorden.
Mr. Mesdag heeft z'n zaal niet kosteloos willen afstaan maar wilde zich tevreden
stellen met 'n etsje van ieder werkend lid. Van betalen kon geen sprake zijn, daar
we al 'n aardig te kort hebben door de expositie. Wil je dus hiervoor 'n afdrukje
beschikbaar stellen? Je zult er van Veth meer van hooren.
Doe s.v.p. m'n beleefde groeten aan je vrouw en geloof me
t.t.
Willem Witsen

Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 februari 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Rozengracht 57
Amsterdam.
y

5 feb '87.
Denk je dat het dwaas is als je iets niet zeggen kunt? Het zou er raar uîtzien als we
ieder gevoel zoo maar konden uîtbrengen met dat schamele zoodje woorden van
een taal. Ik geloof juist dat de groote les voor een schrijver bestaat in de ondervinding
dát men maar zoo weinig schrijven kan, - en zijn groote wetenschap in te weten wat
dat weinige is, - en zijn groote wijsheid in niet meer te verlangen dan dat weinige.
- Maar ik ben blij dat je door het lezen van mijn werk iets voelt dat je niet dadelijk
zeggen kunt. Voelen is toch ook alles, nietwaar?
Tot ziens, Willem.
Albert.Verwey
Ik stuur je tegelijk een overdrukje.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Den Haag
Datum: 7 februari 1887
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 71

[1:1]
den Haag 7 febr. 87
Amice,
Ik ben op 't punt om naar huis te gaan, zoodat 'k tot m'n spijt een dezer dagen
niet bij je kan komen. - 'k Zal het later heel gaarne eens doen.
Wees zoo goed om op je afdruk (op de achterkant, of zoo) 't nummer uit den
catalogus te zetten, om vergissingen te voorkomen.
Groetend
steeds t.t.
Willem Witsen
V.d. Ende heeft volledige instructies.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 9 februari 1887
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 92

[1:1]
Ewijkshoeve 9 febr. '87
Waarde vriend,

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

De lijsten van je verkochte etsen zult ge niet gelijk ontvangen met de anderen.
Uit m'n hoofd weet 'k niet welke etsen opgegeven waren als verkocht met lijst; van
van Zoelen heb 'k 'n volledige opgaaf gekregen - maar 't schijnt dat die nog al eens
eigendunkelijk gehandeld heeft. - Ik kom gauw in den Haag en zal dan de zaak in
orde maken. Maak je maar niet ongerust.
Tot ziens
t.t.
Willem Witsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 16 februari 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordrecht 16 Febr. '87
Beste Wim,
Van den Ende heeft een fout begaan. Hij heeft aan de firma Blussé en van Braam
de etsen van mij gezonden, zooals ze uit de lijst kwamen, d.w.z. ontoonbaar.
Gelukkig komt dit nu te recht daar de chef der firma dadelijk naar mij toe kwam om
daarover te spreken. Maar ik vraag mijzelf af, of dit nu zoo met het portret van Huet
ook gegaan zal zijn. Dat zou jammer zijn. Wil je asjeblieft zoo goed zijn daarnaar
eens te informeeren. Je hebt wel veel last van dit alles. Maar als het een ander jaar
in Amsterdam is hoop ik dat ik er eens al den last van zal hebben.
Nog een fout door van den Ende begaan, waarvan waarschijnlijk van Zoelen de
schuld was ( is dat dat hij voor de etsen der firma Blussé f 45 gerekend heeft. Daar
het pak tegen rembours gezonden was, hebben zij het moeten betalen. Maar ik had
stellig gezegd dat het f 40 zou zijn. Zou van den Ende dus f 5 - aan Blussé kunnen
restitueeren?
Ik voeg hierbij nog een brief van Kever waar ik niets van begrijp.
[1:2]
Ik heb mijn lijsten nog niet thuisgekregen.
Hierin gesloten is de lijst van de kunstlievende leden die bij mij als zoodanig
bekend zijn. Ik heb doorgeschrapt die bedankten.
Zou je Mouton willen vragen uit zijn en mijn lijst een definitieve lijst te laten maken?
Laat hem daar mij dan een afschrift van bezorgen. Ik schat het
kunstlievende-leden-tal op 105 à 110.
Waar ben-je en wat doe-je?
Wanneer krijg ik je vijf etsen?
Gegroet
Janpiet

Willem Witsen aan Jan Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 17 februari 1887
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Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 29; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/96, [1:3] op nr. 105/97

[1:1]
Ewijkshoeve
17 febr. 87.
Hierbij ontvang je ƒ47.50 - 40 van Bl. en v. Br. en 7.50 van Mevr. Mesdag - (de ƒ5
zijn aan de heeren Bl. & v. Br. gerestitueerd). Ik wacht nog 'n afdruk van je, zend
die bij v.d. Ende, Luthersche burgwal, heb 'k dat al gevraagd? 't Is wel 'n heele
administratie vooral daar 'k allerlei briefkaarten en klachten krijg van ongeduldige
menschen alsof alles in eén dag gaan kon. Als je er in was zou je eens zien hoeveel
er komt kijken, eer alles in orde is - 't is nu bijna klaar. Bouwens laat me ook zoo
wachten. - Zend, als je wilt 'n toonbare druk van Huet aan v.d. Ende voor Mevr.
Mesdag,
[1:2]
dan kan hij die ruilen. 't Is met mij 'tzelfde geval. Mesdag heeft m'n etsen zooals ze
uit de lijst kwamen, je begrijpt hoe! Ik heb hem zoo even 'n briefje geschreven om
hem anderen te zenden, zoodra 'k ze van Bouwens ontvang - dan zend 'k ze ook
dadelijk aan jou.
Heb je de leden gevraagd om 'n etsje voor Mesdag - me dunkt dat heeft haast. Hij gaat anders weer klagen over onze langzaamheid etc.
Amiabel zal 'k eerdaags gaan betalen, van verkoop (overname) schijnt M. niet te
willen weten. - Ik kom zoo pas uit den Haag en vond van daag je brief. - 't Album
schiet ook niet op - dat is vervelend - laten we toch wat haast maken; wat schreef
Mauve en Blommers? - Kever is in orde.
[1:3]
Ik zend hem morgen z'n geld - hoewel 'k 't nog niet ontving van Amiabel - maar die
is er goed voor. - De lijst heb 'k vandaag bij Mouton gebracht - er zijn meer leden
maar die had hij al. - Je krijgt 'n afschrift. - Dit is 'n vervelende zakelijke brief. - 'n
Andere keer beter. - 'k Heb nog zooveel te schrijven en postwissels te verzenden!
Veel groeten en 'n hand
van je vriend
WillemWitsen.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 4 maart 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordrecht 4 Maart '87
Beste Wim,

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik moet erkennen, we hebben de rollen eens een beetje omgekeerd, en dat kan
geen kwaad want dan komt men altijd tot juister begrip van het doen en laten van
den ander.
Er was een tijd dat jij voor de Etsclub nagenoeg niets deed. Ik draaide gewoonlijk
op voor het ordenen van allerlei kleinigheden en je scheent te meenen dat je wel
wat beters te doen hadt dan je met die muizenissen af te geven. Je interesseerde
je betrekkelijk weinig voor de club omdat je werk en zoo je in beslag nam. Nù ben
ik onvergefelijk indolent voor de zaken van de club. Zonder opzettelijk onverschillig
te zijn mis ik de verbeeldingskracht me in zaken te denken die me op 't oogenblik
koud laten. Ik kàn er niet ìn komen. Ik ben tamelijk hard aan 't werk en 't is of niets
me uit mijn eenzelvigen soes kan wekken. Al belegerden de schuldeischers mijn
huis, ik geloof dat ik er kalm onder zou blijven. Dat zal
[1:2]
nu alles wel weer voorbij gaan, maar ik zeg je dit maar omdat je die toestand ook
zeer goed moet kennen en je dus door de kennis daarvan mij lax-heid zult kunnen
verklaren.
Ik heb nu toch de leden aangeschreven omtrent het etsje voor Mesdag. Ik heb
gezegd dat ze 't maar naar jouw adres in den Haag moesten zenden, en dat jij de
verschillende etsen dan wel in een omslagje zoudt samenvoegen. ( Ook schreef ik
hen of ze jou vóór 6 April de etsen van 't album wilden zenden. Ik heb aan Tholen
maar niet geschreven. Deze houdt immers niet van onnoodige officieëliteiten en is
van deze dingen natuurlijk even goed op de hoogte als jij en ik. Help hem nog eens
onthouden voor 't album!
Mauve heeft bedankt voor de medewerking aan 't album. Ik ben er vóór nu maar
niemand anders uit te noodigen. De Marissen doen het toch ook niet en zoo op 't
nippertje kunnen we ook eigenlijk niet bij hen aankloppen.
Ook vind ik dat de medewerking der invité's verleden jaar niet zulke schitterende
resultaten heeft gegeven. ( Schrijf me s.v.p. je meening hierover.
[1:3]
Iets geks is 't met Derkinderen die uitlandig is. Èn voor de ets voor Mesdag, èn voor
die voor 't album. Ik heb nog een etsje dat hij verleden jaar mede voor 't album
gepresenteerd heeft, je weet wel dat uitgaan van de kerk, ( zouden we dat op ons
eigen houtje durven geven voor Mesdag? Wat denk je hiervan? Wat betreft zijn ets
voor 't album, ik zou erg graag dat mannetje voor die schuur van hem hebben. Ik
vind dat een mooi, gevoelig etsje. Als je 't goedvindt zal ik aan Molkenboer om zijn
adres schrijven en hem dan schrijven of hij dat plaatje wil afstaan'.
Ik heb op de Fancy-fair in Paleis een goed etsje van Valk gezien - veel beter dan
iets vroegers van hem - heelemaal zonder dat hakerige en aardig - nieuw van donné.
Zoo'n etsje zou in 't album ook geen kwaad figuur maken. Zou je hem niet eens
vragen lid bij ons te worden. Als hij van plan is altijd zulke goede dingen te maken,
kunnen we hem als lid waarlijk wel gebruiken!
[1:4]
Hoe denk-je er over als we 't Reglement toch maar eens lieten drukken en ons niet
lieten wettigen door den koning-cent. Al wilden we 't nog eens doen dan kon 't toch
nog en hoefde er niet op ons Reglement te staan: ‘goedgekeurd enz.’ Zonder dat
gewettig is 't tot heden toch ook gegaan!
Lees-je den Amsterdammer? Ondanks me zelf ben ik weer wat aan 't schrijven
gegaan. Ik neem me altijd voor 't niet te doen, maar als men dan ziet hoe anderen
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weer gaan leuteren, krijg ik toch weer lust een woordje in 't midden te brengen. En
als 't dan een beetje verstandig wordt vind ik jammer dat 't in een krant staat. Maar
beter te goed voor een krant, dan te slecht voor de N.G. ‘nietwaar’ zou Looij zeggen.
Valk, die een veel sympathieker toon van spreken heeft, moest zijn brutale
meeningen nog eens op hun achterpooten zetten! Ik geloof waarachtig dat de goeie
kerel bang is geworden zijn eerlijk verworven reputatie --- te verliezen!
Ik ben bezig aan twee tamelijk groote etsen en aan een paar portretten.
Antwoord me s.v.p. eens op m'n vragen.
Adio
Janpiet
Ik heb je etsen van van den Ende nog niet ontvangen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Rijswijk
Datum: 7 maart 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Rijswijk 7 Maart 87
Het feest bij van Eden is nu zeker in volle gang, je zult dunkt me de pretjes wel moe
beginnen te worden en naar een rustige tijd verlangen om je hoofd een beetje te
kunnen verligten van al de mooiïgheid die je de laatste tijd opgenomen hebt, want
het zal wel tot barstens toe vol zitten met mooie sujetten en vooral als de houthakkers
in je hoofd beginnen op te spelen, zet er dan gauw een paar in een lijst! Waarom
ben je toch zoo gauw weggegaan, we hadden zoo plezierig kunnen wandelen,
Zondag en je verzuimde toch niet, want als het niet een volgende dag kon voortgezet
worden beduiden een paar uur werken toch ook niet veel. Hoe lang moet deze nu
op je wachten, tot
[1:2]
Donderdag? En dan plak je zeker ook gauw wat papier op voor aquarellen, je hebt
zulke mooie bordpapieren om op te spannen en zoo'n heerlijke lamp voor 's avonds!
Want je moet lid zien te worden van de teeken maatschappij - stilletjes - zonder er
vooraf iemand over te spreken. Dan is 't zoo'n verrassing. Weet je wel dat de tijd
van inzenden voor den Haag (de 3 jaarlijksche) is van 18 April tot 2 Mei? Dat schiet
ook al gauw op! 't Is wel jammer dat je Middelburg laat voorbij gaan. - Je woont daar
in een heerlijk land, ik moet gedurig denken aan de laatste dagen bij je, zoo bizonder
mooi als ik 't vond dat waren echte dagen van genieten! Als ik tijd had zou ik wel
graag een poosje bij je werken en maken iets van hetgeen ik nog even schilderde.
Hoe is 't met Jan en de schaap? Vooral is 't bij Ewijks hoeve zoo prettig om te
werken om dat je niet eens van ijzer en staal
[1:3]
behoeft te zijn om 't weer te kunnen trotseeren. Wat zagen we Jan mooi! Nu ik er
aan denk, zie ik weer alles en vooral in schaaps kooi! Heb je dat oude doek nog?
Dat is dunkt me zoo goed geprepareerd.
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Gisteravond kwamen Br. en Cobi ons even verrassen, en vertellen dat 't nu zoo
goed als zeker is, ik geloof zelfs heel zeker dat ze naar Amsterdam gaan. Ze spreken
al over huizen. De voordeelen van het mooie gezicht op het oosterdok of bij 't
Vondelpark of Artis werden druk besproken. Cobi ging van middag naar Stad.
Ik moet nog kwasten wasschen en een heele boel doen; eigenlijk had ik je niets
te zeggen, maar 'k wou je even een lettertje schrijven in de hoop het je aan leiding
mogt geven, het mij ook eens te doen als je met je tijd geen raad weet of je hart het
je ingeeft. Moge het eerste weinig het geval zijn! Eigenlijk bedoel ik: ‘het eerste zal
wel niet het geval zijn!’
[1:4]
En nu adieu! Was 't nogal aardig bij van Eden? Van Cobi hoorde ik dat je naar Laren
ging, heb je wel mooie dingen bij Mauve gezien?
Adieu! en een hand
je vriend
Tholen.

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Baarn
Datum: [11?] maart 1887
Verblijfplaats: KB 69 E 3, nr. 53

[1:1]
Amice,
Wees zoo goed mij p.o. het adres van Paap te melden, als 't je niet te veel moeite
is.
t.t.
Tot ziens
WillemWitsen
Baarn Maart '87

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 15 maart 1887
Verblijfplaats: KB 69 E 3, nr. 58

[1:1]
Ewijkshoeve bij Baarn
15 Mrt. '87.
Amice,
Ik zend je hierbij 'n stukje over kunstcritiek, waarvan 'k hoop dat je 't zult willen
opnemen als varium in de aanst. aflevering van de N.G. Daar ik spoedig in
Amsterdam kom, houd 'k me zeer aanbevolen voor je opmerkingen, ten minste als
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je 't niet dadelijk heelemaal afkeurt. Bedenk alleen dit: dat de gelegenheid zeldzaam
is voor onze kunst 'n lans te breken.
Tot ziens
t.t.
Willem Witsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Haarlem
Datum: 23 maart 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Haarlem. 23 Maart 1887.
Beste Wim,
Zooeven ontving ik een brief kaart van Allebé die me vroeg morgen aan de
Akademie te zijn, omdat de man er was die de croquis op zet, enz. Hij wilde gaarne,
dat ik er zelve bij was, en ik vind dat ook niet kwaad, anders gaat, ondanks mijn
voornemen, het als verleden jaar en 't zijn toch al prulletjes genoeg. Je mag het me
dus niet kwalijk nemen, en je ziet er al weêr uit, dat mijn voorslag om niet met rijtuigen
aan 't spoor te komen, nog zoo slecht niet was. Nu zal ik mijn best doen, Valk aan
't spoor te vinden, morgen ochtend, en anders dezen daar in de bus doen. Nu we
zullen nog wel eens meer naar buiten komen. Daar zal ik me maar meê troosten.
Je
JacvLooy
Mijn groeten aan A. en je Papa.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 18 april 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordt 18 April '87
Beste Wim,
Jij hebt etsen van Mej. Moes, nietwaar? Nu, ik heb etsen van Koster, van jou en
van mezelf, dat zijn er vier. En je zwager schreef me dat hij een ets van juffr. van
Houten had gekregen. - Dat is vijf. Ik heb hem toen teruggeschreven dat hij alles
wat hij voor de Etscl. kreeg maar bij Mouton zou laten bezorgen. Daar zijn er dus
misschien nog meer. Wat zou je er nu van zeggen als we aanstaanden Zondag den
sten

24
eens in den Haag kwamen. - We konden dan keuren wat er was en die voor
vast aan Mouton voor afdrukken geven. Intusschen kan ik dàn als we gezien hebben
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wie nog niet inzonden, de nalatige leden aanschrijven. Op díe manier is de vertraging
zoo heel groot niet, omdat Bouwens toch een voor een afdrukt.
Vin-je dit plan goed, schrijf dan s.v.p. een kaart aan Maarel dat we komen.
O, ja van Toon hebben we ook nog een ets als we willen! Da's al zes.
Willem Maris antwoordt me weer niet en van Blommers hoor ik ook niets. Ik zie
nog gebeuren dat we ditmaal 't album zonder invité's moeten uitgeven, wat mij
persoonlijk zoo erg niet spijten zou.
[1:2]
Ik ben erg druk in 't touw met het portret van mijn moeder, waarvan ik nog steeds
niet zeker ben of ik 't voor den Haag klaar krijg.
Stuur jij nog wat?
Langs een omweg vernam ik dat Tholen weer uit geweest is.
Een plan: De Courrier de l'Art vertelt mij dat van 1 Mei tot 20 Juni in Parijs een
Millet-expositie zal worden gehouden. L'Angelus, l'Homme à la houe en veel van
zijn belangrijkste werken zullen daar te zien zijn. Zoo'n gelegenheid komt niet weer
terug. Moeten wij daar niet eens met een vliegreisje naar toe, al was 't maar om
onze bevindingen aan den Nieuwen Gids mee te deelen? Ik heb er een week en f
100 voor over. Je mag voor mijn part Blanche mee nemen dan zoek ik alleen mijn
fortuin wel! Denk er eens over.
Met mijn in Amsterdam komen wonen zal 't wel half Mei of 1 Juni worden. Ik spits
me zeer op 't werk wat ik daar voor de borst heb, maar kan den boel hier niet zoo
ineens laten liggen.
Wat knappe artiesten toch kinderachtige lui kunnen zijn. Mauve moet dezer dagen
in een zwak oogenblik zich 't volgende hebben laten ontvallen! ‘Als de N.G. voortgaat
zulke vuile dingen te drukken (op Netscher en Cooplandt doelende) zou ik de redactie
moeten verzoeken mijn naam in hun tijdschrift niet meer te
[1:3]
laten noemen.’ Nu weet ik wel dat dat een zwak moment geweest moet zijn, maar
is 't niet ongeloofelijk? O, dat fatsoen!
Nu, antwoord me even, de clubordening lijdt geen uitstel. Tot Zondag in den Haag
hoop ik.
t.t.
Janpiet.

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Goes
Datum: 21 april 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Wimpie, ik heb lol op het oogenblik; ik heb van daag den heelen tijd de stemming
gehad alsof ik in Amsterdam was, en toch zat ik in Goes. Hoe ik er aan kwam weet
ik niet - ja, ik weet het toch wel, ik heb eerst een krant gelezen, en toen de Fliegende
Blätter, en daar stonden een paar goddelijke flauwiteiten in, ik heb me kapot
gelachen, en toen dacht ik, goddank je kunt flauw zijn net zoo goed in Goes als in
Amsterdam, en dat stemde me zoo lekker Amsterdamsch dat ik naderhand op straat
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gekheid heb gemaakt met straatjongens, net alsof ik in de nieuwe buurt was. Als je
die stemming maar altijd kan beet houden, goddeloos, dan draag je Amsterdam in
je zak. 't Is een gek verschijnsel, denk er eens over.
Misschien komt 't ook van de lente.
[1:2]
Maar wat moest ik je ook al weer schrijven? - Dat 't verdomd aardig van je was om
in Dordt te komen? Neen, dat heb ik al zoo dikwijls gezegd. Dat je een ploert bent?
Neen - ja, toch wel, geloof ik, je hebt iets in de N.G. geschreven dat je niet schrijven
mocht. Och toe, als je weer aan het filosofeeren gaat, laat het dan eerst aan mij
lezen, anders bederf je al de stukken die ik zelf nog schrijven moet over de eenheid
van vorm en inhoud en derzelver beteekenis voor de moderne kunst. Je hebt
gezondigd tegen artikel 1 van de gezonde kritiek: men moet oordeelen bij impressie.
Jij oordeelt bij analyse, en dat is verkeerd. Een schilderstuk is niet de som van
eenige kwaliteiten; een stuk geeft een impressie, en kwaliteiten komen er geen
bliksem op aan, of zijn dan alleen van beteekenis
[1:3]
wanneer er geen impressie is. Maar dan wordt het knapheid, en dat vind je zelf niet
goed. Wat hebben wij er niet dikwijls over gesproken dat een teekenfout geen fout
behoefde te zijn, omdat de teekening een abstractie is, en het schilderij een eenige
impressie. En ben je nu al die groc- en bierconversaties vergeten? Fi donc.
Och och wat zou ik graag ik A. komen maar ik kan niet. Ik kan niet eens de
expositie van Jaapje komen bijwonen, en die moet zoo mooi wezen he? Schrijf me
er eens over.
Zeg aan je vrouw dat ik een groot stuk over de platonische liefde heb
aangesmeerd.
Vale
Charles
Goes 21 april 87

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Dordrecht
Datum: 14 mei 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dordt 14 Mei '87
Care,
Daar ik van Tholen maar geen ets voor 't album ontving, schreef ik hem daarover.
Hij antwoordde me dat hij de plaat van de ets waarnaar ik vroeg niet had; en dat
die waarschijnlijk op Ewijkshoeve lag, ( dat hij dus dit jaar niet meedoen zou. Toch
vroeg ik hem of hij de ets wou af staan als ik aan de plaat wist te komen en hij
schreef hierop (uit Barbizon) toestemmend.
Nu weet ik niet of jij binnenkort naar Ewijkshoeve gaat, maar zou je nu de plaat
zoo spoedig mogelijk kunnen veroveren en naar Mouton zenden? Misschien kan
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je aan een der huisgenooten uitduiden waar de plaat ligt, en eigenlijk moest die in
het belang van 't album je zelfs wel een vliegreisje naar Ewijkshoeve waard zijn.
Maar doe er asjeblieft aan wat je kunt!
Je weet, 't was die ets met de varkentjes.
t.t.
J.P.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 mei 1887
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 31; [1:1] op microfiche
nr. 105/99

[1:1]
23 Mei '87
'n Varium ô Jan, opdat we niet vergaan van zoo veel walgelijken onzin over 't
ilusionisme in de kunst. Je abele bloedverwant kan den professor zoo goed niet te
woord staan. Doe jij 't dus. Hoe vindt je toch 't in eén adem noemen van Millet en
Bast. Lepage en nog wel met die bedoeling? - Maak hem af.
Ik ben gisteren in den Haag geweest. M'n compliment over 't portret van je zuster.
'n Hand van
WillemW.

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Goes
Datum: 24 mei 1887
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Goes 24 Mei 87
Waarde Vriend,
Sinds geruimen tijd reikhals ik naar de etsen, die je me beloofd, en die ik bijna
bezeten had - en die ik nog niet heb. Vergeet toch niet, jongelief, dat ik hier verstoken
ben van alle genietbare kunst, en dat een opfrissching, een nieuwe aandoening
volstrekt noodig is om mij te houden op het juiste pad, waarop ik zoetjes aan
begonnen was mijn jeugdige schreden te doen wankelen. Jij, als je mijn vriend bent,
moet mij helpen, anders ga ik gewoon op de flesch. Een dag als ik onlangs had met
Jan Piet, en als ik Zondag hoop te hebben als ik met hem de driejaarlijksche bezoek
- zulke dagen zijn uitzondering op het groote aantal, waarin ik aan mij zelf, in absentie
van goede kunsten indrukken overgeleverd ben.
Om je nog meer te toonen dat ik je etsen op prijs stel, zal ik trachten ze van te
voren
[1:2]
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te betalen met eenige reflexies over kunstkritiek, die je naar ik meen van voordeel
kunnen zijn. Ik verbeeld me niet je te kunnen onderrichten in de praktische kritiek,
dat ik beter dan jij zou kunnen zeggen: die schilderij is goed, en die is slecht - doch
ik verbeeld me wel wat verder te zijn dan jij is in theorie der kritiek, door de jarenlange
overwegingen die ik over filosofie en kunst heb gehouden.
Het resultaat van mijn overwegingen is dat op het oogenblik de wijze waarop men
kritiek moet oefenen nog niet omschreven is, en dat ook zij (waaronder ook jij) die
ze praktisch goed doen, fouten maken in bespiegelingen over de methode. Ik geloof
volkomen dat opmerkingen, als jij en de familie Stemming (die ik in vele opzichten
beter vind dan jij) zijn zooals zij in een goed vak kritisch tehuis behooren, doch ik
meen even zeker dat hun goed recht nog bewezen moet worden.
De hoofdzaak is, waarde vriend, dat een
[1:3]
schilderij is een éénheid, die verbroken wordt zoo men ze gaat verdeelen. En
verdeelen is, ze te ontleden in kwaliteiten. Van daar mag kritiek geen analyse zijn,
in de juiste beteekenis des woords. Evenmin als je over den indruk van het zonlicht
kunt spreken, door het te ontleden in rood, geel enz., evenmin kan je een schilderij
beoordeelen door het te schiften in verschillende kwaliteiten. Wij zijn het er lang
over eens geworden, dat te spreken over de teekening èn de kleuren onzin is, wijl
de schilderij niet is teekening + kleuren, door een één en ondeelbare eenheid, en
die eenheid is haar impressie, haar zielsaandoening. We hebben toen beiden
begrepen geloof ik, dat men wèl in den geest een geheel kan splitsen in abstracties,
doch dat niet te min het stoffelijk reëele voorwerp, d.i. de schilderij zelve, evenmin
als haar indruk niet de som van abstracties mocht geacht worden, doch - ik kan het
niet anders zeggen ja, een eenheid, een enkel wezen.
[1:4]
Het eenige waarover men spreken kan en mag is die eene en ondeelbare impressie,
die men aan een ander mededeelen kan, door impressies te schrijven, zooals Jan
Piet mijns inziens zeer te recht en met succes tracht te doen, doch die men niet kan
motiveeren door haar te ontleden.
Dit alles, waarde vriend, dunkt mij onbetwistbaar juist, en daarom bestaat volgens
mij het volgende nog niet opgeloste vraagstuk: wijl wij alleen mogen spreken over
het schilderij als eenheid of liever onze ondeelbare impressie, die geen van beiden
door analyse kunnen gemotiveerd worden, - hoe is dan kritiek mogelijk? Wie dit
vraagstuk zou willen oplossen, zou dunkt mij moeten nagaan, wat hem overkomt
indien hij in een schilderij een volgens hem bestaand gebrek ontwaart; hij zou dat
het beste doen, dunkt mij, door een schilderij te nemen, dat hem bijna perfekt
toeschijnt, en dan zijn best te doen op te sporen, waarom dat gebrek een gebrek
is: Probeer dat eens.
[2:5]
Ik geloof dat ge spreken kunt over kwaliteiten bij schilderijen die waarde hebben
doch ver van het perfekte verwijderd zijn. Iets kranigs blijft iets kranigs, en een
schilderij dat een superieure qualiteit vertoont, behoort om die reden geprezen te
worden; doch dat zou met een perfekte schilderij niet kunnen gebeuren, en ook niet
met een bijna volmaakt produkt - al weder omdat dat niet de som van eigenschappen,
doch een eenheid is; de Staalmeesters is niet teekening + koloriet; ik mag niet de
teekening afzonderlijk bewonderen, en het koloriet afzonderlijk; als men dat mocht
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doen, zouden ook zij gelijk krijgen, die beweren dat een teekenfout van Rembrandt
altijd een fout is; - neen die zielsemotie, daar is het om te doen, en die wordt niet
te weeg gebracht door de teekening of een andere kwaliteit op zich zelf, noch door
de som van al die dingen op zich zelven, doch door de ééne schilderij zooals zij
daar is.
[2:6]
Ziehier, waarde vriend, eenige reflexies, die ik gaarne had dat ge overwoogt; als ik
je een raad mocht geven, wees dan voorzichtig met je opinies te laten drukken; niet
dat het zoo erg is iets te laten drukken dat beter had kunnen wezen, doch een
eenmaal gedrukte opinie wortelt zoo in den geest, dat het later moeilijk is, haar
onjuistheid in te zien.
Vergeef me deze laatste schoolmeesterachtige wenk, doch ik zie in ons vak zoo
dikwijls dat gedrukte opinies niet verlaten worden door haar vaders, die ik van
oneerlijkheid niet kan verdenken, en die toch beter zouden doen hun ongelijk in
enkele opzichten in te zien.
Met het schrijven van dezen brief heb ik werkelijk mijn betaling wel gedaan, in
aanmerking genomen dat het mij altijd moeite kost een zwaren brief, veel meer dan
een zwaar artikel te schrijven.
Groet de luidjes
van
Charles

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 31 mei 1887
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 32; [1:1] op microfiche
nr. 105/100

[1:1]
[VH./VA[?] 31 mei '87
Ik hoorde van Bl., Jan Piet dat Staphorst met 'n docter in de Int. geweest zijn, Zondag
avond. - 't Spijt me ontzettend dat 'k Chap niet gesproken heb. Ik vermoed dat je
nu hier blijft en stel voor om om kwart over vijf in de Bodega te komen. Ik heb 'n
stille hoop dat Ch. er nog is. Tot ziens.
t.t.
Willem.

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: [Overveen / Zandvoort]
Datum: [2 augustus 1887]
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17988

[1:1]
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Alb. m'n adres is
Mej. Keur,
Kerkstraat
Zandvoort

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Zandvoort
Datum: 2 augustus 1887
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17987

[1:1]
Zandvoort 2 aug. '87
Ik kom thuis van 'n wandeling of liever 'n slentering aan 't strand. Ik heb zelden zoo
iets heerlijk moois gezien, zooals van avond met 'n woeste, kokende zee, diep,
geweldig vaal in 't gedempte maanlicht, en 'n lucht, 'n lucht! Albertje zulke wolken
heb je alleen op zee schijnt wel, zoo machtig en groot, en je kunt denken, die heerlijke
kleuren combinatiën van donker mat blauw, en nat grijs, en 'n immens ingehouden
licht, zacht en zoo groot - die vlekken,
[1:2]
plassen kleur - alleen Jaap kan dat schilderen, zoo'n bleeke horizont - bleek intens
blauw - en die krachtige zee met z'n schuivende witte golven en z'n groot geluid en nu kom 'k thuis en zag zooveel heerlijks en vóor dat 'k nu ga lezen in je bundel
die 'k met me nam, en weer zal hooren in je verzen datzelfde groote geluid, moet
'k je even schrijven, m'n goede Albert en je zeggen dat je me zelf de N.G. moet
komen brengen, om zamen eens te wandelen in den avond. Ik heb prettige kamers
met nog 'n leeg bed, zoodat je kunt logeeren bij me, schrijf wanneer je komt,
Donderdag of Vrijdag of wanneer; wanneer??
[1:3]
Je zult er geen spijt van hebben; overdag met je lachen om de enorme banaliteit
van die stommers hier, maar mij zien ze niet en zullen wandelen, en zien veel
heerlijke dingen - Kom dus - finantiël kun je geen bezwaren hebben, want 'k heb
nog en 't zal goed voor je zijn. Blijf minstens 'n paar dagen.
Dag Albert
'n hand van je vrind
Wim
De trein van 3.25 uit Amsterd. is eén van de goede.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 22 september 1887
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 33; [1:1] op microfiche
nr. 105/101
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[1:1]
Amsterdam 22 Sept. '87
Ik stel 't op hoogen prijs, Jan Piet, dat je mij 't eerst 't groote nieuws schrijft. Laat mij
je heel hartelijk gelukwenschen en breng m'n beste felicitaties over aan je meisje
mèt m'n meest eerbiedige groeten.
Als je nu maar niet àl te veel je vrienden gaat vergeten!
Met 'n stevige hand
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: [13] oktober 1887
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17989

[1:1]
Ewijkshoeve bij Baarn
October '87
Woensdag.
Gód-dé-loós!.. riep Hein, en hij betoonde elke lettergreep - hij had op eens z'n
slungelige loop gestaakt en stond met eén arm uitgestrekt midden op de brug. God
verdòmme! Voór ons: de Jodenbuurt en de Snoekjesgracht waarboven uit stak, dòf
tegen 'n intens grijs-blauwe lucht, de Zuiderkerk. In de lucht, blond en zacht tintelend,
lichte veêrige wolken (belicht door 'n onzichtbare maan,) streeperig van vorm,
spiegelend in 't stille, vloeiende water van de Oude Schans.
We stonden geleund tegen de brug leuning en Hein lachtte maar, heel hard,
overmoedig, tartend. En ik die meende hem te begrijpen
[1:2]
zei: Wat 'n idioten, die lui die daar liggen te slapen of God weet wàt uitvoeren. Die
pest koppen zien zooiets nooit; en als je er iets van maken zou en 't laten zien
zouden ze allemaal, de een al harder dan de ander schreeuwen over de
onnatuurlijkheid alsof ze 't op hun duimpje kenden!
Maar Hein lachtte maar door, ha, ha, ha kort afstootend, sonore door de stilte om
ons heen, - hield in eéns op en zei, terwijl hij op me af kwam wandelen, licht
schommelend met eén hand in de zak, en met de andere z'n stok zwaaiende in
verticale cirkels: Nee maar zeg, vindt je dat niet mooi? God-de-loos!.. en weer begon
hij z'n onnatuurlijke, uitdagende lach.
En ik dacht 'n oogenblik, had 'k m'n schetsboek maar; wat 'n ding, je moest 't maar
's kunnen maken! Maar achter m'n oogen had 'k 'n branderige sensatie en zei: 'k
zou toch niet
[1:3]
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teekenen, verdom 't gewoon, maak er toch niets van. Dat was de stemming van 't
oogenblik, 'n stemming die 'k goed kende en waarin 'n ieder wel zal komen als hij
groote hoeveelheden alkohol drinkt en zich vermoeit met massaas indrukken en
toch niet dronken wordt. Maar Hein, die alle kenteekenen heeft van 'n echte, 'n
soûlard van den kouden grond, maar die pàs komt kijken, Hein was verder op streek.
We hadden den heele avond in de Poort gezeten en waren toen wat liedjes gaan
hooren in de Nes: altijd dezelfde liedjes door altijd dezelfde vrouwen. Eén van hen:
'n engelsche met lang rood blond haar, 'n stomp, beetje opgewipt neussie, groote
quasi-onschuldige oogen 'n sensueel mondje - korte dikke beentjes in zwarte kousen,
met 'n korte nauwsluitende jurk van 'n teere kleur.. iets zalmachtigs - op de borst
opengesneden in 'n driehoek,
[1:4]
gevuld met 'n matte, blanke, donzige schaduwkleur der omhoog getilde borsten.
Naar die vrouw had Hein den ganschen avond zitten kijken, stil en dikwijls drinkend
slechte cognac uit 'n café chantant, die is als water in de mond en als vuur in de
keel. En telkens had hij kushandjes gemaakt en glazen limonade en port geoffreerd
- en die avond niet voor 't eerst: hij zat daar dikwijls te zuchten en te drinken en te
kijken en te groeten. En ik, die meer achter m'n rug heb, en tegenover Hein
eenigermate als lever poseer, ik was bang dat die goeie Hein, zoo verliefd en zoo
onervaren - wees daar trotsch op m'n jongen -, en vooral zoo hartstochtelijk, dat die
verliefde Hein gekke dingen zou gaan doen en er gruwelijk in loopen want... nu ja,
Albert, dat interesseert je allemaal niets, dat geloof 'k, maar verbeeld je 's hoe 'k
hier zit, na dat gezellige, woelige
[2:5]
leven in Amsterdam; ik mis jullie heel erg, natuurlijk, terwijl in de stad, merk je 't
bijna niet als er iemand weg gaat.
Die gewoonte om alles te hooren, vanzelf zonder zelfs dat je er moeite voor doet
- die gezellige gesprekken met jou en Willem en met hem 't gezellige tafel uurtje,
och, och, dat is al weer geweest, en m'n heele intieme leventje waar andere zoo
niets van merken, - en nu zit 'k weer in de provincie zoo stil, zoo stil, - 'k werk den
heelen dag, dat wil zeggen 'k ga naar m'n atelier en teeken en ets daar wat en steek
dan 's 'n pijp op en ga wat lezen en 's middags 'n uur of ander half paard rijden en
dan eten en dan lezen en dan rooken en soezen en weer lezen en lezende slapen.
Gelukkig heb 'k m'n vader gesuggestionneerd dat hij drinkbare rum heeft laten
komen, maar 'k lijd onder z'n sigaren; en zoo zat 'k van
[2:6]
avond op m'n kamer, voor de kachel, met natte voeten, in 'n groote stoel te lezen
en te soezen en 'k dacht zoo aan de stad en zoo en toen kreeg 'k in eens die scène
op de brug op de Oude Schans met Boeken voor m'n oogen, helemaal en 'k hoorde
z'n stem en zag hèm en de stad en alles. En zoo dacht 'k er ook aan om jou 's 'n
brief te schrijven, omdat je 't niet goed laten kunt me dan oòk te schrijven, Albertje.
Schrijf me 's wat je doet en hoe 't gaat.
Nu, 'k wou zeggen daarstraks van Hein dat al is hij nu al bijna tien jaar student,
'k geloof dat hij de onschuld in persoon is, en later zou hij er verdriet van kunnen
hebben. - En toen we nu die brug over waren, eindelijk - bracht 'k Hein 'n eind naar
z'n huis, de Jodenbuurt door, en ons gesprek hervattend bracht 'k hem al m'n
bedenkingen onder 't oog; maar
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[2:7]
Hein zei niet veel en liet mij maar praten, zeker denkende bij zichzelf, dat 't nog
geen tijd was om 'n besluit te nemen: althans den volgenden avond zat hij er weer
en den avond daarop weêr en de daarop volgende dag ging hij naar 'n repetitie 's
middags, zenuwachtig, distrait. Nu, maar toen heeft hij sl[echts[?] frases zitten praten
met Mathilde, weet je niet? 'n vroegere couturière, 'n aardige leelijke meid, maar
die met veel karakter zingt. Die goeie kinderlijke Hein die die menschen aanspreekt,
zoo gemoedelijk als of 't z'n canarietjes waren, die luie jongen die daar heelemaal
niet op z'n plaats is - je moet zien wat 'n ploerten daar zijn - ten minste niet voor z'n
plezier op z'n plaats, die arme Hein kon nu z'n plezier wel op; want achter hem, 'n
paar banken verder, zat Katy met haar jongen, 'n idioot natuurlijk. En later toen 'k
terug kwam
[2:8]
- 'k was uitgeweest om eigene zaken te regelen, toen 'k terug kwam, zat hij er nòg
te praten met Mathilde, te wachten op Kate. En toen we weg waren en langs den
Dam liepen naar Fricke waar jij en Willem zaten, zei hij me - maar dat zeg 'k je
zachtjes aan je oor - zei hij dat hij honderd gulden gevraagd had aan z'n broer! - En
nu 'k zoo zat te denken en je dat allemaal voor m'n eigen plezier verteld heb - kwam
zoo in me op: hoe zou dat afgeloopen zijn? - Ik ga waarschijnlijk 't eind van deze
week naar Diepenheim, misschien kom 'k nog even in Amsterdam. - Willem schrijf
'k niet omdat 'k 'n stil vermoeden heb dat hij m'n brieven toch niet lezen zou en in
geen geval antwoorden. Wees jij barmhartiger. Als je me 'n plezier wilt doen, zend
me dan per postpakket 'n kistje sigaren van 6 ct. van 't Leidsche plein, kleintjes,
vooral licht: claro. 'k Zal je 't bedrag per postwissel restitueeren. De groeten aan
Willem en Hein als je 'm ziet. Tot later.
Dag Albert
t.t.
Wim Witsen

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Diepenheim
Datum: 25 oktober 1887
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17990

[1:1]
Diepenheim bij Goor
25 Oct. 87.
Ik zou je allang geschreven hebben Albert, als 'k 't niet zoo druk had met m'n werk;
als ik niet 't stellige vermoeden had dat jij 't erg druk hebt met jouw werk; en als...
nu ja nog wat.
Nu geloof 'k ook wel dat alles wat 'k je schrijven kan je hoegenaamd niet schelen
kan, maar om de waarheid te spreken: ik ben heel nieuwsgierig naar jou en 'n paar
andere luidjes; en jij bent de eenige van wien ik kans heb nog 's iets te hooren. Looy
schreef me 'n brief over Arti, - dat schijnt niet veel bizonders te zijn, en nu 'k zelf
zoo tot aan m'n mond in de mooie dingen zit ('k moet al m'n krachten inspannen om
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er niet in te verzuipen) nu raakt die heele expositie m'n kouwe kleêren niet. - En nu
zal 'k je 's vertellen hoe 'k
[1:2]
hier m'n tijd besteed: als 't je niet verdommen kan, sla 't dan maar over. Ik zit hier
in 'n kamertje, zoowat zoo groot als de helft van jouw kamer, nog al gezellig zoo 's
avends met 'n alkoof waarin - behalve de meubelen die men gewoonlijk in 'n slaap
kamer noodig heeft, 'n bed, 'n stoel, 'n waschtafeltje - je vinden kunt verschillende
soorten spinnen en veel muizen; de eerste nacht trok 'k 'n heel bedenkelijk gezicht
- nu ben 'k er aan gewoon - 's morgens - 'k sta niet te vroeg op - ontbijt 'k met
weitebrood en kaas, met slechte thee en goede eieren; daarna ga 'k uit met m'n
schetsboek tot 1 uur half twee. Na de koffie schilder 'k tot 'n uur of vijf en ga dan
wat wandelen tot zes uur. Dat uurtje is 't mooiste van den dag; dan zie 'k altijd
heerlijke dingen, hier in 't dorp, 'n schat van etsen en teekeningen - maar gewoonlijk
kijk 'k alleen maar en probeer 't niet eens: en waarvoor is 't noodig slechte dingen
in de wereld te sturen, terwijl ik er voor mezelf zoo veel aan heb om 't te zien?
[1:3]
Ik eet met boeken - och god, was 't maar waar, met Hein! - nee, met Marlowe of de
Goncourt of zoo. Dan ga 'k wat loopen in de maneschijn en voor de rest schrijf of
lees 'k. - Je ziet dus, wel gelegenheid om me te amuseeren. Dank zij je vertaling,
kan 'k nu Marlowe in 't engelsch lezen en heb daar veel genot van; als 'k je sprak
zou 'k misschien 'n heele troep opmerkingen maken, zóo gaat dat niet. - Ik heb 'n
briefwisseling gehad met Georges en hem op z'n vraag of hij hier kon komen,
geantwoord dat er geen gelegenheid is en dat 't me hier tegenviel. - 't Laatste is in
zoo verre waar dat 'k hier niet gevonden heb wat 'k zocht, maar 'k schreef 't, omdat
hij blijkens z'n brieven in 'n vervelende gedrukte stemming is, en dan vind 'k moet
iedereen zichzelf maar gezelschap houden. Zeg hem hier niets van! Heeft hij nog
al succès met Frenkel? Looy schreef er niet veel van, ook niets van 't werk van
Tholen, en dat hoort toch altijd onder 't goede. Ik ben zoo enorm benieuwd wat jij
uitvoert en hoe 't is met Willem? Ja, nu ben 'k uit Amsterdam en nu zeg je: je zult 't
wel zien in de volgende aflevering! Daar heb ik geen geduld voor, m'n goede Albert,
schrijf me toch eens wat, en ook van Kloos. Hij is toch niet kwaad op me? - Die
waard hier is 'n gekke vent; die wil absoluut met me spelen, vingt-et-un; banken!
Alsof 'k niets anders te doen had! Hij zou me al m'n geld afwinnen, denk 'k. Ik lees
veel: à propos, wat is dat Volksbuch van Faust mooi! 'k Heb er Looy nog over
geschreven: 'k begrijp niet dat Marlowe nòch Goethe die scène van Faust in den
Harem van den Sultan hebben genegeerd. - M'n werk wil niets; 'k geloof dat 'k erg
op den verkeerden weg ben; alle naïveteit, alle spontaneïteit is weg. Ik knoei nog
net zoo als toen 'k van de academie kwam: misschien wel van al die critiek. Nee,
maar in ernst, 'k heb alle geloof in mezelf verloren. Dus moeten anderen 't maar
doen, ik kan 't niet.
Groet Willem; 'n hand van
Wim Witsen

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Diepenheim
Datum: 3 november 1887
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17991
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[1:1]
Diepenheim 3 nov. '87.
Je kunt je moeielijk voorstellen, m'n goeie Albert, hoe veel plezier je me gedaan
hebt met je brief. Om dàt te voelen zou je lang alleen moeten wezen van alles af,
alleen met je werk en de mooiïgheid in en buiten je. Dan geeft zoo' n brief je hersens
'n heele boel te doen en of je wilt of niet je moet denken. Lezen noch werken, alles
waarin je gisteren zooveel belang stelde, helpt niets. Zoo heb 'k vandaag den heelen
dag moeten denken aan 'tgeen je schreef over Maris en Georges; van alle kanten
kwamen gedachten aan loopen, en maakten met z 'n allen zoo'n misbaar, dat 'k
eindelijk ten einde raad, overtuigd dat ze me niet eerder met rust zouden laten, voor
m'n tafel ging zitten met 'n velletje papier voor me, en hen dreigde allemaal te zullen
opschrijven: toen zijn ze hard weg geloopen. En nu moet 'k zien
[1:2]
dat 'k ze met 'n zoet lijntje eén voor eén weer naar me toe laat komen; maar 't zal
moeite kosten want ze zijn lastig, (en telkens komt de verkeerde)..... Daar heb 'k er
een, kom maar hier jongen... tiens, 't is 'n ouwe: 't is 'n bekende en geliefkoosde
bewering van Jaap Maris dat onze beweging, waarvan hij met z'n broers, Israels
en Mauve aan 't hoofd staat, 'n nasleep is van de romantiek in Frankrijk. Ik voor mij
heb dat altijd 'n beetje 'n frase gevonden; dat ze er uit voort komen, nu ja.. maar
zelf romantiesch zijn? gedeeltelijk. En 'k vind 't onjuist en akelig oppervlakkig om te
zeggen van Jaap: hij is 'n romanticus. Daar kun je je niet mee afmaken dat gaat niet
aan. Zie de ouwe schilderijen eens van Israëls: beroerde sentimenteele dingen; zie
z'n latere: ongelooflijk fijn gevoeld, dikwijls, maar... de sentimentaliteit breekt nog
altijd door de toevalligheden van den omgroei henen - o pardon, nee,
[1:3]
(dat is 'n arrogante indringer, weg, sluipekop..) nu, je begrijpt wat 'k bedoel; - Mauve,
dien je zelf zoo goed kent, daar weten we alles van. Hem reken 'k tot dien nasleep.
Maar voor Jaap en z'n broers zullen we ons nauwkeuriger moeten uitdrukken, dan
we doen als we ze romantici noemen; dat zou lang ophouden en 't zou je misschien
vervelend zijn. Maar dit weet 'k wel, dat wat Jaap in z'n werk heeft dat Georges
aanleiding geeft dat te zeggen, dat heeft Georges zelf ook. Want Georges met àl
z'n persoonlijk heid, heeft alles aan Jaap te danken; en we moeten niet vergeten
dat Jaap staat tusschen Georges en twee groote mannen, aan wier werk hij me
altijd doet denken: aan Courbet en Flaubert. Georges is verder of zal verder gaan
dan Courbet, - maar door Jaap. En wanneer we nu die woorden, die groote woorden
waarachter zoo veel gecacheerd wordt, woorden waar Georges zich zeker geen
rekenschap van geeft - wanneer we die woorden
[1:4]
achterwege laten en eenvoudig eens zien wàt de kwaliteiten waren van de
romantikers (van Gericault, Delacroix, Courbet etc) en die vergelijken met de
kwaliteiten van de Marissen dan zullen we 'n overeenkomst vinden die zich uitstrekt
niet alléen tot Georges maar tot ons allemaal: de een meer de ander minder. Ik
bedoel met deze kwaliteiten: artisticiteit, 't onderling verband van de verschillende
waarden, 't predomineeren van 't gevoel, de emotionneele kleuren; den klank van
ònzen stijl, ònze lyriek, etc, etc. Van Looy is 'n uitzondering maar 'k vrees door 'n
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gebrek in z'n organisatie: 'k hoef je niet te zeggen, je weet 't uit m'n stukje over hem,
dat 'k veel respect voor hem heb, maar hij mist iets, en dat gemis spreekt misschien
't sterkst uit z'n laatste werk: 'k geloof haast geïnfluenceerd door z'n vrees voor 't
overwicht van Maris en meer onmiddelijk van Breitner. Maar ik verbeeld me dat we
op weg zijn naar 'n Nieuwe periode, 'n sensationneele kunst, geïnfluenceerd door
de letterkunde of liever geboren uit 't contact mèt de litteratuur, 'n kunst waaraan
jullie en enkele fransche litteratoren even veel gedaan hebben als de Marissen,
even
[2:5]
onwillekeurig. Die paletkwestie is heel eenvoudig en natuurlijk; 't moet je niet
verwonderen dat Georges 'tzelfde palet heeft van Maris: dat niet alléen. Z'n manier
van doen, z'n heele school, als 'k 't zoo maar 's noemen mag, z'n begrip - is 't begrip
de school, de manier van doen van Jaap. Er ligt hoegenaamd geen depreciatie in
(wie zei 't? 'k Zelf heb 't 's beweerd, maar 'k weet niet meer tegen wien, en in geen
geval met 'n slechte intentie) 't is juist de kracht, de puissance, zou Ietje zeggen,
van G. dat hij zoo persoonlijk voelt; en daar komt toch alles op neer, is 't niet? Dan
heb je Veth: die heeft 'n manier voor zich, maar waarachter niets anders; mooie
kleêren op 'n ledepop.. en dat heet origineel omdat 't vreemd, ongezond geschilderd
is. Ook Ietje vroeger, tegenwoordig weet 'k niet; daar zit in ieder geval veel meer
achter. Maar Veth kan daarom toch
[2:6]
wel eerlijk zijn, dat geloof 'k vast; maar niemand kan zich grooter voor doen dan hij
is: dat komt altijd uit; is 't zoo niet in literatuur ook? Ja, dat is heerlijk, dat geen liegen
en bedriegen mogelijk is in kunst. Maar de enkele die 't zien en zeggen: ‘die man
liegt’, worden niet geloofd: ook dàt is goed. Want ook die 't nìet weten zouden 't
gaan zeggen en wer leichtlich glaubt wirdt bald betrogen, zegt Meph. aan Faustus.
- maar Veth's werk is niet ordinair. - 'k kan 't me begrijpen dat je 't je aantrekt als die
heeren schimpen op 't werk van Looy en 'k vind even als jij dat ze er geen recht toe
hebben - maar 't is niet onverklaarbaar. B.v. Valk staat in z'n werk lijnrecht tegenover
Looy, zelfs meer dan Breitner; want Valk is zoo'n heethoofd, die als hij werkt eenige
overeenkomst hebben moet van iemand die bovenmate driftig, 'n waas voor z'n
oogen krijgt en niet
[2:7]
meer weet wat hij doet, Valk ziet niets dan 't leelijke in zoo'n Elsje. Er is veel in den
laatsten kroniek van Willem dat Valk zich aantrekken kan als hij 't toepast op 'n
kunstenaar in 't algemeen. Valk voelt veel: maar wat hebben wij daar aan als hij 't
niet laat zien? - Ik zei daarstraks dat we 'n nieuwe periode, 'n individueele kunst
zullen hebben; maar je weet niet, Albert - hoe 'k soms lachen moet over zoo'n
optimisme - dat komt dat 'k oordeel naar 'tgeen 'k zelf wil en wat 'k bij anderen hoop;
en 'k geloof er zeker in: alleen, er moet wat ernstiger gewerkt worden - niet als
tegenwoordig maar met hart en ziel; er moest 'n beetje meer van de energie in de
luidjes zijn die jou benijdenswaardig maakt. Onder ons: 'k vind dat ze allemaal
knoeien en erg knoeien: alles gebrek aan serieux. Die heeren denken er te veel
aan elkander boven 't hoofd te groeien, mekaar 'n vlieg af te vangen, en offeren
alles, met 'n enkele uitzondering aan de gevaarlijke SCHIJN. Ik heb, onder ons,
Breitner precies gezegd wat 'k van hem vind; hij heeft 't goed opgenomen en schreef
eerst brieven met vooze argumenten heel sophistiesch; hij is geëindigd me gelijk
te geven. - Maar wie zal me zeggen of hij 't meent, zelf voelt als ik? Iemand van zijn
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talent moest harder werken dan eén ander; en 'k vind 't laf het als pretext te nemen
om te luieren. Ik schrijf je dit omdat 'k je wel zeggen wil hoe 'k er over denk en ik
ben er door mezelf zóo van overtuigd dat hard werken noodzaak is. Je weet niet
wat 'k tob! - Heerlijk dat Kloos aan 't werk is; hè, 'k zou er bijna opgewonden van
worden. Ja, we zullen allemaal mooie dingen maken, hè, Albertje? Wat ben 'k nieuws
gierig naar de N.G.! Schrijf jij maar over Arti, je doet dat veel beter voor 'n letterkundig
tijdschrift dan wij. Ik doe 't niet.
[3:8]
Waarschijnlijk kom 'k wel in Amst. voor Arti, maar 'k ben bang, doods bang voor
drank. - Je weet wel, zoals wij dat deden, veel drank! Maar de provincie en m'n werk
dat ook wel provinciaal zijn zal, dat meen 'k niet leeren me 't drinken af; 'k ben zóo
vervelend en serieus dat 'k eigenlijk niet schrijven moest; is 't geen zware brief?
God beware me, 'k zou den heelen avond wel door kunnen kletsen; tegenwoordig
teeken 'k s avonds, dikwijls tot 2 of 3 uur 's nachts, tot verbazing van m'n waard en
z'n vrouw die niet gewoon zijn aan die stads gewoonten; die stilte op zoo'n dorp, 's
nachts dat is gewoon ongelooflijk; 'k krijg als 'k er op let altijd de sensatie of 'k alleen
op 'n onbewoond eiland ben of god weet waar! Uit 'n brief van Hein bleek 't me dat
de goeie jongen verliefd is en stil, is 't niet? 'k Zal hem schrijven. Looy schreef me
iets van Georges: dat hij iets aan z'n hand heeft, wat is dat? Daar schreef hij zelf
niets van.
[3:9]
Vergeef me m'n tirade over Maris; maar 'k zie in dat woord (romanticus) depreciatie
en dat kan 'k niet lijden. Maris en in geen geval Jaap, heeft voor mij 't laatste woord
niet gezegd, maar 'k vind die benaming zoo oppervlakkig! Net als Beets die zeit van
'n criticus dat die 'n goed mensch moet zijn. En ga nu door, Albert en zeg wat Maris
nog meer is dan romantikus! al is 't bedoeld in 'n goeden zin. Maar ik denk dadelijk
aan dramaas en verzen en bombast van Hugo, aan lange haren en bleeke gezichten,
aan groote mantels en dolken, aan valsch gevoel en schijn, aan conventie en
sentimentaliteit etc, etc., alles om akelig van te worden, 'n ziekelijke boel. En Jaap
is gezond als 'n ouwe Hollander, neem Rembrandt of Vondel (ook die, niet waar?).
En nu schei ik uit - stuur me die brochure en als je kunt ('t stukje van Veth) de
Amsterdammer. In 't nieuws las 'k 't, en kreeg 'n kleur voor Jan Piet.
De groeten aan Willem en Hein.
Er staat 'n heele drom gedachten buiten de deur die 'k niet binnen wil laten, tot
later.
'n Hand
van je vrind
WillemWitsen

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 15 november 1887
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17992

[1:1]
Ew. 15 nov. '87
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r.

Al wat ik van de bewuste zaak weet, is dit: M Kool heeft G. het geld gegeven voor
z'n huur, maar G. heeft dat geld voor andere dingen gebruikt en liet zich maar manen
r.

om z'n huur, totdat z'n huisbaas M K. als borg van G. aangesproken heeft waarop
deze kwaad is geworden, en met recht, op G.[x], wien hij schreef dat 't oneerlijk
o

gehandeld was, en dat hij 't atelier te huur zou laten zetten met 1 Dec. Voor zoo
ver 'k weet heeft K. de huur betaald of zal 't doen want hij is er borg voor; vandaar
o

dat 'k niet begrijp wat jullie betalen willen! Dat hij met 1 Dec. weg moet zal veel van
r.

G. zelf afhangen. M K.
[1:2]
wil hem graag helpen, maar vindt 't niet prettig dat G. 't geld op maakt (en niet eens
voor z'n werk maar met M. etc.) en hem 'n beetje voor den gek houdt. Ik ben er van
r.

overtuigd dat M K. hem zal blijven steunen, evengoed als hij 't anderen doet, als
G. werkt. Ik vrees wel dat G. jullie 'n beetje om den tuin wil leiden, hij klaagt graag,
en weet wel dat hij door medelijden op te wekken, dikwijls meer dan noodig, geholpen
is. Ik schrijf je dit in haast, maar 'k reken er op dat je dit verscheurt en er niet over
spreekt met G. noch eén ander. Jij zult begrijpen dat 'k G. dat geld graag gun, en
zoo veel plezier als hij maar hebben wil, maar 'k vind 't 'n beetje beroerd als jullie,
waarschijnlijk met eenige opoffering geld bij mekaar brengt, terwijl G. toch geholpen
wordt.
[1:3]
Ik zou je ten minste raden niets te doen voor je zeker van de zaak bent; ik voor mij
r.

zal bij K. inlichtingen vragen. De zaakwaarnemer van den huisbaas (M
Leembruggen) heet Görlitz als 'k 't wel heb en woont in de Plantage, in 't adresboek
vindt je z'n huis wel denk 'k, 'n makelaar.
Begrijp je, Albert? Ik vind 't kranig van jullie om G. te helpen, en zelf wil 'k daar
graag aan meedoen, maar 'k wou niet graag dat G. geld had, meer dan strikt noodig
is; zoolang hij 't krijgen kan zal hij niet werken. Maar 't is 'n sophist en hij kan goed
praten. In haast.
Schrijf me 's, wil je?

t.t.
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 16 november 1887
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17993

[1:1]
Ewijkshoeve
bij Baarn
16 nov. '87
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Ik zal je even zeggen hoe 't gegaan is tusschen Br. en K. - Toen Prins van z'n atelier
r.

ging wilde Georges 't huren; maar M Leembruggen weigerde 't hem, op grond dat
r.

G. bekend stond als 'n mauvais sujet. G. schreef toen aan M K. dat 't hem geweigerd
was om finantiële redenen waarop K. zeer bereidwillig 'n brief geschreven heeft aan
Leembruggen en de zaak met dien geschikt heeft. Hij schreef toen aan G.: ik heb
't atelier gehuurd. - Hij gaf toen geld aan G. voor den huur, 'tgeen G. uitgaf aan
andere dingen, de rest weet je. Ik verbeeld dat wanneer G. nu 'n visite gaat maken
bij K. om amende honorable te maken (dat is hij toch verplicht - maar hij neemt 't
r.

M K. eerder kwalijk dat hij hem
[1:2]
niet veel meer geeft en zich niet door hem beet laat nemen, ja zelfs vindt hij dat K.
r.

blij mag zijn hem te kunnen helpen) als hij dat doet en excuses maakt, dan is M
K. de man niet om 't niet te kunnen begrijpen. - Maar 't gaat toch niet aan als je
iemand geheel belangeloos helpt om je je te laten voor den gek houden; en zonder
K. wil Leembruggen 't atelier niet aan G. verhuren; 't is niet alleen 'n geld kwestie,
en wanneer je G. 't rustig bezit van z'n atelier wil verzekeren, dan kun je dat niet
door de huur bij elkaar te brengen: de eenige weg is G. te beweegen dat hij naar
K. toe gaat. Ik kan 't me niet begrijpen dat hij dat niet uit zich zelf doet en niet voelt
dat hij verplicht is excuses te maken. K. kon niet anders handelen: hij helpt hem om
te kunnen werken en leven maar niet waar G. zich met alle geweld naar de
verdommenis wil zuipen en sjouwen.
[1:3]
En laat G. nu maar te trotsch zijn - hoewel ik 't zeer onverstandig vind - en de
menschen die hem graag helpen en zóo discreet dat 't hem nooit gehinderd kan
hebben, naar den bliksem wenschen, hij zal er niets verder mee komen. Waar hulp
noodig is en jullie allemaal je best doen wil ik natuurlijk graag meedoen maar in dit
geval zou 't verkeerd zijn, om dat op den duur G., en dat moest hij begrijpen, er veel
aan kan hebben om met K. c.s. op 'n goeden voet te zijn; daargelaten zooals je zei,
dat hij 'n veel beter figuur maakt. Ik kan er K. ook niet over schrijven, waarvoor zou
't dienen? K. is 't met mij eens, en jij en iedereen die op de hoogte is zal eveneens
denken. Voor mij hangt 't heelemaal van G. zelf af.
Je zult 't wel erg druk hebben voor de aflevering - 't spijt me wel dat 'k niet schrijven
kan over Arti, want 'k heb
[1:4]
heel wat te zeggen, zelfs voór 'k de exp. gezien heb - maar 'k ben in 'n paar
schilderijen en teekeningen en moet daar in blijven - 'k moet ook den verloren tijd
inhalen, en heb meer werk dan 'k af kan. Als 'k in Amst. kom, - 'k denk begin Dec.,
dan ga 'k niemand zien, althans heel weinig - en stel 'k me voor dat we met z'n
drieën, jij, W. en ik 's 'n gezellig dejeunertje zullen hebben, hier of daar. Vindt je dien
uitval van Thijm in den Amsterd. niet eminent? 'k Ben onwel geweest van 't lachen.
- Dank je nog zeer voor die brochure - 't was de moeite waard! Waarom schrijf jij
niet over Arti? Al was 't alleen 'n impressie van twee of drie schilderijen zonder
beschouwingen. Wanneer ooit dan vind 'k dit de gelegenheid; 'k bedoel natuurlijk
‘wanneer ooit’ voor òns, de literaire waarden daargelaten; en ons gehaspel zal jij je
niet aantrekken. Geef 't als impressie - heelemaal literair, zooals over Bosboom.
Dat zou 't best zijn voor de aflevering.
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Dag Albert, 'n hand,
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: [21 november 1887]
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17994

[1:1]
Ew. Maandagavond,
Ik ontvang zoo even je brief en kan dus niet helpen als deze wat laat komt. Voor
zoover ik weet is de huur f 300- dus f 75. in de drie maanden. - Ik geloof stellig dat
G. 't er op toeleit om wat zakgeld te krijgen. Kool is de man niet om hem geld te
geven om 't later terug te willen hebben, ook dàt geloof 'k niet - maar dat weet 'k
niet, en zal informeeren. Van boos worden is geen sprake, 'k vind die heele zaak,
vooral om G. beter te leeren kennen, heel vermakelijk. Zoodra 'k de waarheid weet,
zal 'k 't je schrijven, maar 'k vrees ook dat je je niet vergist en dat G. ons leelijk te
pakken wil hebben - dit zal moeten blijken. - Ik raad je in ieder geval G. geen geld
te geven omdat 't, verbeeld 'k me, overbodig is, hij heeft 't van K., en buiten dien 'n
teekening verkocht of 'n schilderij? aan de verloting of allebei. En daar hij nooit z'n
schulden
[1:2]
betaalt, veronderstel 'k dat hij 't op z'n gewone manier kwijt raakt. Ik geef 't niet, en niets meer voor 'k goed op de hoogte van z'n zaken ben. Die Georges is zoo'n
slimmert maar toch weer zoo spontaan en van 't oogenblik, dat hij zich telkens
verpraat en in z'n spel laat kijken; ja, dat is bepaald om van te schrikken dikwijls;
en uit kieschheid laat je 't niet merken, maar toch was 't misschien beter om hem
eéns en voor altijd te bewijzen dat je hem kent.
Ik ben op 't oogenblik aan 'n tamelijk groot schilderij dat me erg in beslag neemt
- 'k heb dus verder niets te beweren. Als die zaak van G. nu uit is, hoop 'k nog 's op
'n brief van je over iets anders, als je tijd hebt. Ik schreef gisteren aan Kl. 'n gek
briefje, maar voor mij van 'n zeker belang. Als je Valk 's tegen z'n lijf loopt vraag
hem dan of hij mij
[1:3]
die couranten 's wil zenden, waar 'k Looy om gevraagd heb maar die heeft 't vergeten.
Nu, 'k geef je 'n stevige hand. Tot ziens; dag,
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 7 december 1887
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17995
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[1:1]
Ewijkshoeve bij Baarn
7 Dec. '87
Wat 'n geluk dat 'k niet over Arti geschreven heb, Albert! Ik had nota bene zoo'n
spijt dat 'k geen gelegenheid had omdat 'k een en ander te zeggen had - en dan..
nu ja dat doet er niet toe. - Maar 't stuk van Valk vind 'k enorm, vooràl om z'n manier
van de dingen te zeggen want iets nieuws is 't niet wat-i beweert. Er zijn natuurlijk
dingen in waarmeê 'k 't niet eéns ben maar dat is héel natuurlijk, ook dingen die 'k
liever niet gezegd zou hebben maar.. wie zal zeggen wie gelijk heeft?
Willem en jij, jullie zijn... nu ja dat weet je beter dan 'k - maar weet je over wien
'k me verbaasd heb? Over Goes. - Eerlijk gezegd, heb 'k altijd zoo'n beetje gedacht
dat die Goes wel
[1:2]
zou verzuipen in z'n politiek - en daar schrijft-i in eens over literaire critiek, over
Vondel en Zola en de heele letterkundige winkel, in eén woord over te Winkel zoo
als 'k niet gedacht had dat-i 't kon. Z'n woordspelingen bevallen me anders niks.
Wat 'n voortreffelijk idée, die rubriek boekbeoordelingen! En wat goed van v. Eeden
en van jou, - nu ja..!! - en van Hein! Ik krijg respect voor jullie werken. De kroniek
heb 'k zeer gedelicateerd. - Je weet niet wat dat voor me is, zoo'n aflevering waar
twee maanden werk in is geduwd - en vooral hier waar 'k met niemand spreek dan
'n paar noodige woorden met m'n zuster of m'n vader of een of andere knecht of
meid - 'k zit altijd op m'n atelier of 's avends in m'n boeken. Toen 'k de aflevering uit
had wilde 'k naar Amsterd. maar 'k heb me bij tijds beredeneerd; 'k ben nog te
[1:3]
veel in m'n werk. En buiten dien ben 'k 'n dag of wat in den Haag geweest; dat is
ten deele ook de reden dat 'k je niet antwoorde. Dank je wel zeer voor je surprise dat was 't waarlijk. Je sonnet gaf me de impressie van 'n gezicht op Amsterdam,
zoo als 'k 't altijd nog zie - zooals 'k 't voor dien tijd nooit gezien had, maar zooals
'k 't zag bij jou (achter) uit 't dakvenster, vol en gecompliceerd; 'k bedoel natuurlijk
niet 't geheel dat heel iets anders is, maar de stof op zichzelf. - En daar houd 'k van.
Aletrino kan 'k niet apprecieeren, - 'k heb er niets aan; 'k vind 't niet echt. - In de
eerste weken kom 'k niet in A. - 'k Heb te veel te doen en gebrek aan 't een en ander;
'k zal me zeer gevleid voelen als je me 't genoegen 's doen wilt om hier te komen,
maar Albert, wacht dan nog 'n beetje dan is m'n schilderij misschien klaar en dat is
prettiger. - Maar 'k had 't uit mezelf je niet gevraagd omdat m'n omgeving niet van
de aangenaamste is - of zie je daar niet tegen op? Je kunt over niets praten zonder
al dadelijk te stuiten op 'n allergewoonst burgermans begrip. Enfin, als je lust hebt,
- ik zal 't heel prettig vinden; 'k schrijf je dan 'n kaart als 'k klaar ben. - Wat zijn
onjuiste begrippen over kunst? Ik dacht dat wanneer iemand onjuist redeneert over
kunst 't 'n gevolg is van z'n niet begrijpen, in tegenstelling met iemand die veel
begrijpt, maar zoodra 'n bewering onjuist is kan er geen kwestie meer zijn van begrip
- (en dan nog wel in 't meervoud!). Wie heeft dat kleine stukje over Arti geschreven?
't Is goed, maar die grootheid van de Marissen en Breitner is pis. Dat à propos van
begrip. Voor mij is begrip 't quadraat van gevoel, en iemand die dat schreef voelt
wel maar begrijpt niet.
Tot later, 'n hand, dag Albert,
t.t.
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Wim

[1888]
Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [vóór 15 december 1888]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam, Kerkstraat 260.
Beste Wim, ik kan je nog geen definitief antwoord geven op je brief. Ik moet eerst
nog eens een vergadering hebben met Fré en Goes. Alles gaat goed. Spoedig schrijf
ik je meer, over zaken.
Wees zoo goed het handschrift van Gorter en den roman van v. Deyssel, met wat
er verder aan brieven etc. voor mij mocht gekomen zijn naar hier te sturen, zoo
gauw je kunt, s.v.p. vooral met dat handschrift heb ik haast. Die sigaren moet jij
maar rooken, als het je ten minste waard is de customs erover te betalen. Laat ze
anders maar verrekken.
Ze waren allemaal heel blij, dat ik kwam.
[1:2]
Ze beschouwen mij als een soort van st. Joris die den draak zal verslaan, of ook
misschien als een aap, die de kastanjes uit het vuur moet halen. Nu 't is mij allebeî
even goed, als ik maar alles gedaan krijg, wat ik wil, en dat doe ik.
Looy zijn sonnet wil hij mij niet laten lezen: ik weet alleen wat er in staat, nl., dat
als V. doorgaat met zóó het leven te beschouwen, terwijl hij er toch eigenlijk niets
van weet, het Leven zal eindigen met hem lam te slaan. Nu ik geloof dat het daar
al meê bezig is.
Hein heeft nóg een sonnet gemaakt tegen V. sterker dan het vorigen.
Gorter's gedicht is bij brokken ten minste, glorieus: mooier, rijker en lichter dan
Albert's vroegere werk, niet zoo gepassioneerd, maar voller, stampvol van fantasie.
Een aardig staaltje van V.'s ijdelheid, dat Versluys mij vertelde. V. ging met zijn
meisje naar Rotterdam, en verzocht toen aan Versluys om wat exemplaren van zijn
verzen daarheen in commissie te sturen. ‘Dat zou zoo goed zijn, als het daar voor
de winkelramen lag, terwijl hij in stad was.’
[1:3]
Dit is historisch, maar ongelooflijk.
Vriendelijke groeten van Hein aan jou en van ons tweeën aan B. en L.
t.t.
Willem.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Nieuwer Amstel

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Datum: [begin december 1888]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Nieuwer Amstel Zaterdag avond
Beste Wim,
Ik kreeg van morgen je brief en toen heb ik dadelijk een antwoord gemaakt, een
ouderwetsch antwoord moest het zijn meende ik, maar in mijn hoofd, maar liggend
in mijn bed. De post komt vroeg, en 't was Zaterdag - ik moest les geven; dan blijf
ik gewoonlijk wat langer luieren omdat ik anders mijn kachel twee maal moet
aanmaken.
Maar nu is het nacht weêr en ik zit als een prins - midden in mijn domein. Je kent
de groote gezelligheid niet van mijn avondhuis - en 't is nu zoo wonderlijk stil, het
gekras van mijn pen lijkt stemmetjesgeluid en ik ben zoo wonderlijk wel te moede
in de laatste tijd.
Ik ben zoo stil, ik word zoo stil, en mijn begeerte word stiller, en heviger, maar
moeielijker. Ik kan de menschen beklagen, die hun ziel en hun begeeren moeten
zeggen met een luide stem.
Stil zou ik alles willen doen. Ik zou stilte wenschen om wat ik had gedaan nu.
Heerlijk Zaterdag nacht, als den Zondag
[1:2]
Ik ben je brief eens over gaan lezen.
Ja, 't is wel wonderlijk, mijn ouwe goeie Wim, dat je zou gedacht hebben dat ik
iets tegen je had. Là. 'k Word wat joliger, dat is echt ouderwetsch. Maar mijn God,
heb ik dan nooit gemerkt, dat ik, als ik je zag, niet wist, wat te doen om je aangenaam
te zijn. Hebt je niet gezien, dat ik wel zag, waarom je je zat te vergeten onder een
heele hoop menschen, die allen tot je ergernis druk waren, en hoe je wijn dronk, en
een Bodegavat geleek.. en die toch geen vat op je had, want hooger dan
menschenvoornemens, is de kracht die voor alles groot is en die ons allen verslijten
zal. En de wijn was lekker.
Ik moet weêr denken aan de avonden van vroeger, en ik wil niet vergeten, dat jij
voor mij waart, wat nooit iemand voor me geweest is.
[1:3]
En zoo Wim zou ik je ook willen zeggen dat je niet meer als een kind moet aanzien.
Ga eens na wat ik tegen je zou hebben kunnen gehad. Vindt je iets, zegt het me
dan - ik heb tegen niemand iets dan tegen me zelve.
En zoo zal dat zijn, en zoo zal dat blijven, en 't is mijn wijsheid, te weten dat dat
zoo blijven zal, omdat het anders niet meer goed zijn zou.
Ik had me voorgenomen eens recht grappig met je te praten. Ik had je willen
vertellen, van morgen, hoe ik dikwijls nog erg goedlachsch ben. Ik had allerlei aardige
dingen bij mekaar gehaald, en dacht je die over te brieven met mijn hartelijke
vriendschap. Laas, 't zou niet gaan, want grooter dan menschen voornemens.. is
de macht die over alles gaat en die ons allen
[1:4]
verslijten zal.
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Ja, die Hein is een aardige mensch. Nu is hij wéér in London, bij jou, zoekend de
oude gezelligheid - en de dagen van vroeger, misschien, hé, de onrust; met het stof
van de woestijn van Thebe, nog op zijn schoenen, of in zijn haren, zit hij me op zijn
dooie gemak, durende zijn eéndaagsch zijn in Firenze, Buonarotti's stad, een fleschje
wijn te drinken in Fiesole, Fra Angelico's stad, en vindt daar in één dag, het mooiste
plekje van Florence, en schrijft me daar van daan een brief als 'k in geen jaren zag
of las; van de woestijn praat hij me - even - en van de menschen die daar voortleven
in het oude bestaan van hun vaders - en 't was of ik de Arabieren hoorde bidden:
‘Toen ze de gewaden trokken over hun hoofden.’ Ja die Hein is een aardig mensch,
daar ik van houden kan.
Hoe gaat het met Kloos?
[2:5]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Zoo had ik je van nacht nog een velletje vol geschreven, net even mooi. Ik zal je nu
maar, nu ik weêr wat opgeknapt ben, wat op mijn ouderwetsche manier voort kletsen.
Ik geloof dat je toch wel zoo aardig vinden zult.
Het gaat me zoo tamelijk. Eer gisteren ben ik met vijf centen in mijn zak uitgegaan.
Toen in een aapje gereden naar Carré - daar de heele avond. Tof van paardevoeten
in mijn gezicht gekregen, toen gegrogt, ééntje maar en een beetje gegeten. Toen
ben ik met vijf centen weêr naar huis gegaan, ben een buurmeisje tegengekomen
die ik één appelbol gekocht heb voor m'n vijf centen. Zij heeft er éen cent bij moeten
doen, ze kosten tegenwoordig zes. Dat is het grootste mirakel dat in de laatste tijd
met me gebeurt is.
Verder is over m'n schilderijen in Arti weêr druk gepraat. Allemaal hebben ze deze
keêr wat goeds in me gezien, veel belovend, hebben ze allemaal me beorakeld.
[2:6]
Er zijn weêr aardige glossen getapt, verleden week - een heele fantazie van het
Handelsblad - zoo maar en wel twaalf regels lang. Ik zou je in mijn ijdelheid allerlei
dingen willen zeggen, maar dat zou niet staan. Zoo bijv.. de oude heer Israëls heeft
zijn zoon gezegd dat ik eens kennis moest komen maken, en eens eten komen bijv.
Me voilà arrivé. Ook de Ontstemming, is redelijk geweest. Ik was iemand, die veel
zware indrukken op mekaar stapelen wilde en die graag forsch en sterk wenschte
te zeggen. Me voilà pas encore accepté. Ik vind die menschjes toch zoo gloeiend
hartelijk, zoo vriendelijk te zijn, van mij zoo uit elkaâr te schroeven, iedereen pakt
van het boutje dat hij 't liefst lust. Là, laten ze maar smullen. 'k Slink nog niet, c'est
súr.
Maar nu wil ik je toch nog wel even zeggen, hoe ik er ernstig over doende ben,
om eens bedaard te zeggen, waarom de Quattro sentimientos, in mijn gedoe niet
passen.. waarom ik die men[2:7]
schen houdt voor heele goeie, beste menschen, maar à priori van dezulken die niet
beweren of orakelen moesten dàt moet gebeuren, en 't zal, is het vandaag, niet zoo
morgen.
Ik kom bepaald bij je. Zelfs zou 'k heel graag gauw komen - ik verlang je te zien,
in je rustigheid, je moet daar beter werken, dan hier, dat geloof ik. Blijf daar maar
wat, en schrijf me maar veel je krijgt altijd antwoord.
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Ja. Valk is nog altijd le beau martyre au visage de Cristus. Van middag heeft hij
even bij me geborreld. 't Was gelukkig bijna donker - ik krijg een onoverwinnelijke
tegenzin in wat ook maar van me, wat goedgevonden wordt, door die opgetogen
menschen.
Wat ik doe. Niet bijster veel. Ik schilder een levens groote studie naar een jongen,
en dan ben ik bezig aan de dans. Verder heb ik nog een paar kleine dingetjes. Daar
is er juist nu een bij, dat ik niet meer lust. Ook heb ik een etsje proberen te maken.
Veth heeft me dat laten sturen naar Boûwens, 't is voor de album. Ik weet er
[2:8]
nog niets van. De proeven die ik zelve getrokken heb, (ja 'k heb een pers ook met
één dolle stelschroef) zijn 40 zwarte. Enfin, mijn bruineerijzer is een ouwe
tandenstoker van M. Stark die me goed in de plunje gezet heeft, voor een studie.
Zou die Hein gauw weerom kommen. ik kan verlangen naar zijn geschommel en
lachen. Ik wou me weêr vrolijk maken om zijn koninklijk bezit nemen van de straat
s'nachts, als hij wat veel geheschen heeft. Hoe gaat het met zijn pompslinger, bij
God 't staat er, 't beeld is zoo vèr gehaald als een walvischgraat lang is. Là, de
wereld loopt nog niet op zijn end.
Veth zie ik bijna nooit en George zag ik zoo even. Hij laat me je groeten. Ietje,
die in Leiden een doodkist is gaan schilderen en wiens ‘puissant ami’ ik ben, zag ik
vanavond ook even. Jessurun de Mesquita is de stemmings fotograaf. Hij zal m'n
beeltenis maken, voor een serie. Tegenwoordige Kunstenaars. George is er al en
Valk ook. Ze zijn
[3:9]
mooi, zegt men. 't Is jammer, dat hij geen vervoer heeft, om je van over 't kanaal te
konterfeiten.
Ben ik nu niet zoo wat uitgeput. Laat eens zien? Ik heb tot dusver over niemand
anders dan over me zelve gekletst, maar ik spreek zoo weinig menschen.
M'n groetenis aan Bibeltje (Blanche). Dat 'k me zoo niks voorstellen kan van
Londen. Hein is een gelukskind. Toen ik Valk vertelde van middag dat hij overal
thuis was, zei die, dat dat kwam, omdat het iemand was die overal in zijn eigen
droomerijen loopen bleef, en zich dus over niets verbaasde. Arme Hein, verteld hem
dat maar niet.. Ik vond zijn briefje uit Fiesole zoo goed-uit-zijn-oogenkijkachig. Là,
zoo'n lang woord is door mij nog nooit gezegd.
Maar hoe gaat het met Kloos - zijn verzen, daar zeg ik niets van. Ze zeggen dat
ik ze zoo goed lees. Ik heb ze gelezen c'est sûr.
Albert sprak ik Woensdagavond. Toen heb ik hem gezegd, dat ik zijn laatste
sonnetten preekerij vond. Hij vond dat zelve ook, maar de negen toornsonnetten,
winnen gedurig in mijn waardschatting. 't Is een sterke man, die daar nog achter zit.
[3:10]
Ik weet van die twee maanden in Amsterdam niks. George vertelde me dat hij er in
Breêroo, Hugo Muller etc. zoo vuil over had horen praten. Hij gaat er niet meer naar
toe. Wat is er toch? Vertel me er eens wat van. Ik hoor wel wat, maar niets goed.
De patologiën, en enkele sonnetten vind ik geweldig van daadzegging en zoo nieuw,
meer moois wil ik er van niet zeggen. Hoe is hij met je - goed?
Nu Wimpje, wees tevreden als ik je wat vertellen moet, zeg me dan maar vooruit
wat.
Dag, groet Hein en Kloos en Blanche.
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Je
Jac. v Looy

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [eind december 1888]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Het jaar is al bijna om en ik wilde je nog eens schrijven, ik weet niet of ik genoeg
kracht heb om 4 blaadjes vol te schrijven, ik meen stof. Cobi speelt van Beethoven
en dan herinner ik me zoo van vroeger dat jij er cel bij speelde en dan hoor ik zoo
die hooge nooten, die zoo'n raar soort geluid maken, misschien is dat wel de
duimpositie, strak zal ik eens vragen de hoeveelste het is, dan weet je 't zeker wel.
We hebben een piano gehuurd, in hoofdzaak voor 't lesgeven van Coba aan een
paar van de kindertjes, maar als Cobi 's avonds komt speelt ze wel eens en dat is
me nog wel zoo aangenaam, zooals de boeremanier van zeggen is. Want zooals
je weet zegt b.v. Piet. Je bent nooit slecht
[1:2]
tegen me geweest, als ie zeggen wil je bent altijd goed geweest. Die kinderenhandjes
op de piano zijn anders erg aardig vooral van Paul, en dat speelt dan gamma's met
zooveel kruisen of mollen. - Het is het Concert trio. Heb je al influenza? Ik wacht er
voortdurend op en denk aldoor daar zal ie komen; ik ben nu verkouden en hoop als
ik hem krijgen moet, dat ie dát dan is. Hoe donker is het nu wel in Londen? Het is
hier beroerd weer, ellendig melancholiek, je durft het raam niet uit te kijken; van
wege de akeligheid die je te zien krijgt en dan is 't zooveel aangenamer een gloeiende
kachel in de rug te hebben en een pijp en denken aan heerlijke treffende
oogenblikken. Op aanraden van Coba heb ik tegenwoordig een rauwe wortel in de
tabakskist, dat is nog een recept van Opa Muller of Keller
[1:3]
of zoo - dan wordt je tabak niet droog en niet zoo tot stof. Ik kan het je aan raden ik heb er eerst om gelachen en lach er nog om, maar 't helpt wezenlijk goed! Hoe
vorder je met je werk? Het speet me dat Wisselingh niet je schilderij had
meegebracht, ik had het gaarne gezien. Je hebt ook Coba al lang geleden beloofd,
dat je haar van de etsen die je bezig was een afdrukje zoudt zenden. Ik ben eindelijk
uit de etsclub gegaan, misschien zult je wel gemerkt hebben uit de afwezigheid van
mijn naam onder de leden. Het is zoo goed, zoovelen zeggen dat ze er uit wilden,
en ze blijven toch maar stilletjes President en Secretaris. - Kunstnieuws weet ik
anders niet. - Bij leven en welzijn gaan we met Mei aanstaande verhuizen, waarheen
is nog onbekend. Je Papa is erg ziek geweest. Verleden week, ben ik even bij hem
geweest.
[1:4]
Hij was weer beterende, maar was toch in geen drie of twee weken van bed geweest.
Zooiets kan men aan 't bed altijd heel goed zien. Heb je schaatsen gereden? Je
weet misschien dat in de volgende week Haverman trouwt met een Juffr. Birnie van
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een rijke Indisch man. Juffr. Birnie schildert zelf ook en met talent. Meer weet ik niet.
Het concert trio is ook al lang uit en Cobi met een wollen doek om haar hoofd
weggegaan.
Adieu! en een hand

Frank van der Goes aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [tweede helft juli 1888]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Hier bij gaand f 75., mét f 25.- die ik aan Veth gegeven heb, f 100.-. Gisteren heb
ik eenige dingen in de war gestuurd, en o.a. mijn plan om de noodige maatregelen
te nemen, teneinde van daag te disponeeren bij iemand voor jouw duiten. - Misschien
kan ik het van middag nog doen. Maandag heb ik je de rest zeker. - Mocht je ze
eerder dringend noodig hebben, laat me dan nog even weten.
t.t.
FvdG.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 14 februari 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 34; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/102

[1:1]
Ewijkshoeve
14 febr. '88.
Carissime,
Ik heb zoo even 'n brief van de Haas gekregen waarin hij schrijft dat hij van 't
hoofd comitee te München verlof heeft om de club uit te noodigen. Hij vraagt 'n
opgaaf: hoeveel etsen in hoeveel lijsten, binnen 14 dagen. De verzending der lijsten
naar den Haag moet eerst later gebeuren, van 1 tot 15 april, maar hij moet weten
wie inzenden en wàt. Wil je dus de leden aanschrijven om 1 of 2 etsen dan kunnen
we daar uit kiezen, natuurlijk ouden, zoodat 't gauw gedaan kan zijn. Die niet meê
doen, laten die 't je schrijven anders wachten we te vergeefs.
Wanneer je weinig tijd hebt, zou 'k met plezier 't onaangename schrijven van die
dingen van je overnemen maar 't past zoo weinig bij m'n functie.
[1:2]
M'n oordeel over 't ingezonden werk van dien vrind van Zwart uit Rotterdam, is
afkeurend: 'k vind 't niets beter dan Reicher, Br. Hubrecht etc. Ik zal, met goedvinden
van jou en Toon, Mouton voorstellen, genoegen te nemen voor verleden jaar met ƒ
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675.-, dan kan 'k Loggen ook betalen (dat is al 'n ouwe rekening) en de rest kan hij
dan schrijven op de rekening van dit jaar.
Zoodra je antwoord hebt van de leden schrijf me dan even als je wilt, want er is
tamelijk veel haast bij.
Tot ziens
t.t.
WillemW

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 21 februari 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17996

[1:1]
Ew. 21 febr. '88
Carissime,
Natuurlijk doe 'k 't - hoewel er iets heel vervelends in is. 'k Zal je zeggen wat hoewel je 't kunt weten - als je ergens komt dejeuneeren (Poort?) om half eén òf,
als je niet kunt, in de Bodega om 4 uur. Wat 'n eeuwigen tijd dat 'k je niet gesproken
heb!!!
Tot morgen.
Willem

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [8 maart 1888]
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
Amice,
Zal 'k 't genoegen hebben je morgen (Donderdag) om eén uur bij van Laar te
zien?
t.t.
Witsen

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [8 maart 1888]
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17997

[1:1]
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Albert, Kom je morgen (Donderdag) om 1 uur dejeuneeren bij van Laar?

Wim

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 9 maart 1888
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 93

[1:1]
Amice,
Wees zoo goed je ets voor 15 mrt. aan Derkinderen Parkweg 23, Amsterdam op
te zenden. - 't Rangschikken van de etsen en 't maken van de passepartouts zal
eenige tijd eischen.
Groetend
t.t.
Willem Witsen
Ew. 9 mrt. '88.

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: [Ewijkshoeve]
Datum: [13 maart 1888]
Verblijfplaats: UvA, UB, Verwey-archief XLI B, 17997

[1:1]
Ew., Dinsdagavond
Albert,
Vind 'k je om drie uur in de Bodega? Donderdag.
Willem.

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [20 maart 1888]
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17998

[1:1]
Kom in plaats van in de Poort, morgen tegen half 1 uur bij van Laar déjeuneeren.
t.t.
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W

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 april 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Een enkele vraag betreffende het incident-Verwey. Heb ik verlof om bij
voorkomende gelegenheden gebruik te maken van hetgeen gij over de zaak gezegd
hebt, eergisteren toen ge koffie kwaamt drinken. Heb ik verlof uw meening te
refereeren, dat u Verwey's daad niet verwondert, en dat ge gelooft dat hij nog wel
erger dingen doen zal, omdat het hem alleen te doen is zooveel mogelijk opgang
te maken?
Ik heb natuurlijk het recht niet u te embrouilleeren in een geschil, dat u niet
aangaat, doch het kan zijn dat het u niet schelen kan, en mij kan uw uitlating wellicht
te pas komen.
Het is niet onmogelijk dat ge dezer dagen een schrijven ontvangt van Kloos,
waarin ge kategorisch voor de vraag gesteld wordt: Verwey of van Deventer; althans
dat is Jan Piet overkomen, die geantwoord heeft dat hij voor zich noch lust had met
de N.G., noch lust met mij te breken. Indien gij voor het dilemma wordt gesteld, geef
ik u volkomen vrijheid te handelen als u het
[1:2]
beste voorkomt, zonder vreeze mij te kwetsen. Ik verlang van niemand, die buiten
het geval staat, dat hij er zich goed genoeg inwerkt om een oordeel van waarde te
hebben en ik verlang evenmin van menschen die er buiten staan, dat zij om
mijnentwil schade lijden.
Groote God, wat is die vloo een olifant geworden. Het is wel treurig gesteld met
een kring, waarvan de leden over elkanders daden geen meening mogen hebben
en die uitspreken zonder geëxcommuniceerd te worden. Ik heb Kloos permissie
gegeven om mij aan Verwey op te offeren; hij heeft het gedaan en naar ik eerst
meende en goedkeurde als opportunistische politiek, doch nu ik merk dat hij het uit
sentiment heeft gedaan, is mijn respect voor zijn persoon heel wat verminderd. Bah!
hoe min iemand te haten, die op zijn allerergst een verschoonbare overdrijving heeft
begaan, ter wille van een gemeenen streek van een ander. Ik geloof dat hij maniak
is geworden; hij lijkt op een dollen stier, die een visioen van een rood lapje heeft en
dat overal ziet. En daags te voren
[1:3]
schrijft hij nog dat hij mijn persoon en werken in de lange jaren van omgang heeft
leeren waardeeren. En nu ben ik in eens de grootste smeerlap, die rond loopt, geloof
ik.
De Poort-gezelligheid is zeker wel verminderd. George wil er niet meer komen,
en de anderen zullen ook niet allen met de meest vriendschaplijke gevoelens bij
mekaar zitten.
Ach die arme Hein; die kwam zoo vroolijk uit Parijs en viel dadelijk met zijn neusje
in de snot. Enfin, hij heeft me lang verteld van zijn ervaringen en genoegens. Hij
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heeft dikke wangen gekregen en de kunst om groc te drinken verleerd. Beide zaken
zullen wel veranderen denk ik.
Samson komt me weer masseeren, en belooft me deze week hersteld te zullen
afleveren. Ik zal een dikken stok meenemen als ik uitga.
Dus je schrijft me, wat ik doen mag, niet waar? Je hebt ook vrijheid om dezen
brief te laten lezen.
t.t.
Charles
11/4/88
Amsterdam, 25 Hemonystraat

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 april 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam, 25 Hemonystraat 14/4/88
Amice,
Om je niet in de eventueele illusie te laten, dat jouw brief aanleiding of oorzaak
is geweest tot wat ik op mijn briefkaart meldde, zal ik je met een enkel woord den
toedracht der zaak melden. De waarschijnlijkheid op reconciliatie is verschuldigd
aan het verstandig gedrag van Jan Piet, die gisteren Verwey op zocht en een lang
gesprek met hem hield, waarin zij elkander veel verklaarden, zoowel wat de
hangende zaak aangaat, als de verhouding die in de laatste maanden tusschen
hen beiden bestond, zoodat voor hun beider relatie het laatste incident heel wat
zuivering heeft teweeg gebracht. In den loop van hun onderhoud sprak Albert zelf
op zulk een wijze over zijn artikel in de A., dat er voor mij geen redenen meer
bestonden mijn beschuldigingen vol te houden. Ik heb hem dit geschreven, en tevens
mijn leedwezen betuigd, dat ik hem onaangename oogenblikken had bezorgd om
een daad, die volgens zijn eigen meening niet in volle ernst was bedreven, zooals
ik meende. En hoewel ik nog geen antwoord van hem heb ontvangen, geloof ik
[1:2]
en Jan Piet gelooft het ook, dat mijn schrijven hem voldoen zal.
De eenige verstoorde is op het oogenblik Kloos, die blijft volhouden, dat niemand
met mij mag omgaan, die met Verweij wil omgaan, een eisch, dien door V. zelf
ridicuul wordt gevonden. Vergun me over de houding van Kloos een en ander te
zeggen, ook in verband met hetgeen in je brief stond.
Het is in de eerste plaats onjuist om te zeggen, dat ik voor de heeren Stemming
‘in de bres ben gesprongen’. Ik heb in geenen deele die heeren verdedigd; ik heb
alleen mijn opinie aan Verweij medegedeeld. Als men daartoe niet het recht heeft
- then fall Caesar. Indien een deel van Kloos' woede op mij daaruit voortspruit, dat
hij knorrig is wijl ik hem soesah heb berokkend, dan is hij zoowel tyranniek, als
onvriendschaplijk. Want indien hij niet wil, dat ik eerlijk ben, is hij tyranniek; indien
hij boos wordt over de soesah is hij onvriendschaplijk. En dit laatste is hij om andere
redenen in den hoogsten graad geweest; ik zou haast zeggen verraderlijk
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onvriendschaplijk. Want door mij eerst vriendschaplijk te schrijven heeft hij mij
uitgelokt hem te schrijven, zooals een
[1:3]
vriend schrijft aan een vriend, dien hij onderstelt dat met goeden wil zal lezen. Die
goede wil heeft geheel ontbroken, en dus kan ik beweren, dat zijn eerste brief een
guêt-apens is geweest. Wilt ge een bewijs van het ontbreken van den goeden wil?
Ge weet, wanneer men tegen iemand zegt, ‘je bent een ploert’, dan beteekent dat
in 99 van de 100 gevallen: ‘ik vind dat jij een ploertigen streek hebt gedaan’. En dit
zou iemand, die met een klein beetje gezond verstand las en wat goeden wil, er
terstond in zien. Doch Kloos heeft mijn uitval tegen V.: ‘je bent een p....’ opgevat au
pied de la lettre, zooals blijkt uit den bezopen brief, dien hij aan Jan Piet heeft
geschreven.
Ik ontken voorts dat in mijn brief aan Kloos geïntendeerde onaangenaamheden
voor hem stonden, en het is al weder zijn despotisme, dat woedend wordt en bloed
gaat ruiken, zoodra men tegen zijn daden argumenteert.
Indien hij over mij had gedacht, zooals hij in zijn eersten brief schreef, dan zou
hij bij mij gekomen zijn, of nog eens geschreven hebben, om zich te kunnen
overtuigen of sommige uitdrukkingen ook door een misverstand waren ontstaan of
hoe ook. En nu hij dat niet
[1:4]
heeft gedaan, weet ik hoe veel zijn vriendschapsbetuiging te beteekenen heeft.
Maar hij wil dat zijn vrienden zijn slaven zijn, die wel hem helpen mogen, maar geen
zelfstandige opinie hebben of uiten. Ik zal hem zeker geen excuus vragen. Ik acht
het om zijn houding dan ook onjuist van jou om te zeggen, dat ik de hoofdoorzaak
van het geschil ben geworden, ik, die niets heb gedaan, dan wat iedereen altijd
moest doen; doch Kloos is de oorzaak met zijn belachlijke aantreklijkheid en tyrannie.
En misschien heeft hij het ook nog op zijn rekening, dat ik het gezelschap van Hein
zal moeten missen, die me gisteren komt vertellen, dat hij vreest als eerlijk man niet
tegelijk met Verwey en met mij te kunnen omgaan.
Je ziet dus, wanneer je hier komt, is waarschijnlijk het grootste gedeelte van het
gezelschap verzoend met elkaar, en de zaak is dus beter gegaan dan te verwachten
was.
Het is godlijk weer van daag, en misschien ga ik van avond eens de vaas van het
Alhambra bewonderen.
Tot ziens
Charles
Hein komt juist en is reeds verzoend. Prosit.

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 april 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
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Aangezien je je voor het conflict hebt geïnteresseerd, vertel ik je nu, dat ik heden
van Verwey en Kloos vredestichtende brieven heb ontvangen. Het conflikt is dus
geëindigd, maar ik heb aan Kloos geschreven, wat ik jou schreef, nl. dat ik minder
vriendschaplijk voor hem gevoel, dan vóór het geschil.
Ik heb gisteren avond in mijn eentje, of liever met de beiden, vrede feest gevierd;
ik had nog meer veeten te beslechten, en ik heb me, om de vrede in te wijden,
oudergewoonte weer eens goed laten beet nemen. 't Is bar, dat die vrouwen altijd
nieuwe trucs weten te verzinnen, om je er in te laten loopen. Maar ik had toch lol.
Pourvu qu'on s'amuse, denk jij zeker.
Denk er eens over, als je hier komt de volgende week, of je het dan niet in de
laatste dagen zou doen. Ik kan overigens niet belooven, dat je op mij als mede
boemelaar kunt rekenen. Het convenieert mij eigenlijk
[1:2]
slecht, vooral omdat ik altijd malligheden doe, en zonder die te doen eigenlijk geen
plezier heb, en door hen toch mijn zin niet krijg. Ik wou dat ik wat meer geld had,
amice, en dat willen er meer.
Hein heeft me verteld, door welke oorzaak je laatste verblijf in A., behalve het
geschil, minder feestelijk is geweest, en dat ik een lotgenoot had. Ik hoop dat die
er gauwer van zal afkomen dan ik.
Denk je ook nog eens aan je halve belofte om mijn oeuvre musical eens te komen
delicateeren?
Groetend
Charles
Amsterdam,
25 Hemonystraat 15/4/88

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 16 april 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 17999

[1:1]
Albert, Ik heb aan v. E. geschreven dat 'k, als 't hem schikt, Donderdag gaarne met
hem meê zal gaan.
Ik kom Woensdag om 1 uur bij v. Laar, en hoop je daar te zien.
t.t.
Willem
Ewijkshoeve
16 april '88.

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 2 mei 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
den Haag 2 mei 88.
Amice, Toen ge verleden jaar schreeft dat ge ons Th.'s teekening wildet zenden,
heb ik gedacht dat het een te groot cadeau was; nu is ze toch gekomen en hangt
reeds in onze voorkamer. Ik dank je er zeer voor, en vind de teekening zeer mooi.
Het is een aardig contrast met die andere teekening van Th., die ik heb en die zoo
krachtig van kleur en toon is, terwijl deze zoo teer is. We krijgen nu langzamerhand
een aardige verzameling.
Ik heb het druk met mijn sollicitatie voor het griffierschap; ik maak veel visites en
dat is nog al vervelend. Aanstaanden Woensdag zal de zaak denkelijk beslist worden.
[1:2]
Cobi is steeds in de lappenmand. Haar keel is beterende, maar ze is verkouden en
heeft veel last van hoofdpijn. Ik hoop dat ze spoedig naar buiten zal gaan en dat
zal haar zeker goed doen. We wilden vooraf nog eens een paar dagen komen. Cobi
dacht dat het aanstaanden Zondag reeds Pinksteren was en had die dagen willen
komen, omdat het twee feestdagen zijn. Misschien zullen wij bij dit plan blijven, al
duurt het dan ook tot 20 dezer.
Ik hoorde met veel genoegen dat gij een goed onderwerp gevonden hebt in de
buurt voor een schilderij en dat gij daaraan met veel animo bezig zijt. Als ge het
naar Rotterdam kondt zenden, zou het wel goed zijn, want ge moet weer eens iets
van je
[1:3]
doen zien, en tentoonstellingen mogen hun slechte zijden hebben, ze doen toch
goed, als ze er toe dringen om af te maken en voort te werken, zou ik denken.
Maar je denkt misschien anders hierover of misschien ook niet. Hoe het zij, ik
hoop dat het schilderij goed zal worden.
Morgen gaan we Arnoldson in de Mignon hooren. Jammer dat Anna niet daarbij
is. Ofschoon het haar misschien geen goed zou doen.
Ik hoop je spoedig te zien.
Doe onze groeten aan Papa en Anna en geloof mij
t.t.
Bram
Als je er eens uit wil, kom je immers weer eens hier? Wij rekenen daarop.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 mei 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Overtoom, stille zij, 62.
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N. Amstel.
11 Mei '88.
Carissime, Netscher stuurt me daar, ongevraagd, een stukje over de expositie
Zilcken. Wat dunkt je er van? Is het plaatsbaar? Ik heb het niet gelezen. v. Eeden
en Albert wèl: zij vinden het zóo, zóo, niet onaardig, maar zij hebben mij verzocht
jou te vragen, hoe jij 't vondt. Vind jij 't niet goed, dat er dit of in 't algemeen iets
gezegd wordt over die expositie, dan wordt het stukje geweigerd. Toe, doe me nu
een pleizier en schrijf toch minstens over 1, 2 of 3 van deze onderwerpen: de
gesloten tentoonstelling van Arti, de
[1:2]
tegenwoordige op Arti, of de komende op Arti. Je naam blijft een strikt geheim en
zelfs zal ik je copie, als je dat beter vindt, overschrijven, dan kan niemand, al heeft
hij de impertinentie naar de drukkerij te gaan, iets te weten komen. Ik reken op je.
Ik leef thans 6 dagen op diëet en bevind er mij best bij, veel opgeruimder en
rustiger dan vroeger, maar 's avonds in de Poort zit ik me natuurlijk een beetje te
verdommen, omdat ik niets mag hebben, dan mineraalwater en drooge beschuit.
George zijn schilderij ‘Op de Brug’ is verkocht.
Tot ziens,
t.t.
Willem
Den Heer Willem Witsen.

Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 mei 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18000

[1:1]
Rozengracht 57
Amsterdam
Zondagochtend
13 Mei '88
Ik geloof, Wim, dat ik op 't oogenblik niets plezieriger vind dan briefschrijven, ten zij
dan dat ik nog éen ding weet dat prettiger is, en dat is: jou een brief schrijven. God
nee! het is geen kompliment. Dat ik nu zoo graag een brief schrijf komt daarvandaan
dat het - Zondagmorgen - nog geen half negen - dat het het eerste uur is sints ik
weet niet hoeveel dagen dat ik een beetje tot me zelf inkeer en een eindje terugkijk.
Gisteren in Bussum gedineerd. Hans was jarig, - en er zijn van die dingen die ik niet
doen kan of de stuk of wat groote overtuigingen, de wreede, lieve fataliteiten van
het leven hou'en eenzaam huis binnen in me en intimideeren me met hun gezichten
vol om-te-haten-groote goedheid, zoo dat ik niets anders doen durf dan
[1:2]
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zeggen: ja, lieve, goeie fataliteiten - Amen, wijze heerlijke, onverbiddelijke
goedheden. - O, ik zou ze niet gehoorzamen, als ik ze niet liefhad; als ze niet door
het recht van hun wijsheid de opzieners waren geworden onder mijn domme
gemeente van gedachten. De mopperaars eronder zullen wel stil worden onder dit
briefschrijven.

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 14 mei 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18001

[1:1]
Ew. 14 Mei '88
Ja zie je Albert, 'k vind 't heel prettig en verdomd lollig, als je me schrijft; maar om
je terug te schrijven dat vind 'k bedonderd; als 'k van schrijven hield zou 'k er zeker
van houden om 't meest aan jou en Willem te schrijven - maar 'k heb er vervloekt 't
land aan. En dat zou allemaal niets zijn want 'k wil ook wel 's iets doen waaraan 'k
'n hekel heb - maar 'k kàn 't niet; dat is 'n zekere luiheid van geest; want m'n hersens
verdommen 't best om te werken, geregeld, zonder telkens slippertjes te maken.
[1:2]
Zoo word 'k nu door honderd kleinigheden afgeleid: bv. denk 'k aan m'n sigaar
waarvoor 'k in den Haag wel twaalf centen heb betaald en die zoo uitstekend slecht
is; of denk 'k aan die vervloekte kramp in m'n linker hand door 't vele cel-studeeren,
enz... En dan is 't zoo veel gemakkelijker om te denken, achter over in m'n stoel,
proevende de eigenaardig-onbeduidende smaak van m'n sigaar, aan jouw prettigen
brief en dien van Willem en 't stuk van Netscher. over die z'n onzin, over z'n
aardigheden die raak zijn en aardig en eigen, over z'n aardigheden die niet aardig
zijn.... over jouw mooie plannen en Willem z'n zomer-visioenen.
[1:3]
En als 'k dat allemaal op ga schrijven dan staat er, al schrijf 'k twee uur door, toch
niets van wat 'k gedacht heb - alleen 'n paar vage vlekken en geëffaceerde
omtrekken: net 'n uitgeklopte houtskoolteekening. En dan geef 'k er de brui van.
Zoo zou 'k je ook niet geantwoord hebben op je goeien brief - omdat 'k toch gauw
in Amsterd. kom - als 'k me niet bedacht had dat 'k je van daag 's speciaal heel
stevig 'n hartelijke hand wou geven en er niet erg naar verlangde om 's 'n gezellig
fleschje op je gezondheid te drinken. En nu 'k je tòch schrijf wil 'k je graag zeggen
dat 'k enorm ingenomen ben met je schrijf plannen over de Wisselingh expositie:
dàt is ten minste de moeite waard
[1:4]
als je 'n mooie keuze doet en je zorgen kan dat de reproducties boven 't middelmatige
zijn; maar, Albertje, m'n goeie schalk, dan geen karakteristiek maar zuivere
impressies: 't maakt zoo'n beroerde indruk op òns schilderende tobbers, als 'n
knappe litterator buiten z'n boekje gaat en onzinnige karakteristiek geeft in plaats
z'n zuiver artistieke impressie. Ik wil hier over graag 's met je praten als je dat de
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moeite waard vindt en kan velen dat 'k ronduit zeg wat 'k daarvan vind. Wat je me
van Willem schreef doet me immens veel plezier. Maar Noordwijk en Katwijk is vol
leidsche studenten: menschen die ik voor mij zoover mogelijk uit den weg loop; en
daarom zou ik Willem willen aanraden 'n plaatsje als Egmond a/Z of zooiets. Ik kom
Donderdag in stad en als je wilt kun je me om elf uur in de Bodega vinden.
'n Hand van
Wim

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 16 mei 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 35; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/103

[1:1]
Ew. 16 Mei '88.
Ja, die vier kunnen er nog wel bij, Jan Piet, tenminste 'k heb er niets op tegen.
Wat je van Mesdag schrijft daar weet 'k niets van; maar 't zal wel zoo zijn; hoe 't
zij, 'k vind 't bepaald onverstandig dien man tot vijand te maken. Eerstens om dat
we werkelijk verplichting hebben, en ten tweeden omdat we hem 't volgend jaar
noodig kunnen hebben; wat hadden we verleden jaar moeten doen zonder hem?
Je weet genoeg dat 'k ook niet van hem houd maar 'k vind 't noodig. - Met Mouton
bedoelde 'k aanplakbilletten en prospectussen of circulaires om leden te werven. Ik kan me
[1:2]
begrijpen dat je verlangt rustig in Bussum te zitten; 't is 'n ideaal. Ik laat 't heelemaal
aan je over hoe je doen wilt, maar bedenk 't goed. Waarom noem je mij erg
denkend!?
Ik hoop je de volgende week te zien, 't zij bij mij als je wilt, 't zij in Amsterdam.
Tot ziens, 'n hand,
Willem.
Als je meisje in Dordt is, doe haar dan m'n vriendelijke groeten.

Willem Witsen aan Jan Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 mei 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 36; microfiche nr. niet
vermeld

[1:1]
Care, Wisselingh was van avond hier en vertelde dat de schets boeken van Mauve
met mooie krabbels, nog 't eigendom zijn van Mevr. M. Zouden we van haar niets
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kunnen krijgen? Hij (W.) heeft 'n teekening (krijt) van M. beschikbaar gesteld voor
onze expositie.
t.t.
Willem
Mag 'k je feliciteeren van daag?
Amsterdam
17 Mei '88.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 23 mei 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 37;geen microfiche

[1:1]
Carissime,
Wees zoo goed mij eens te schrijven wanneer we in moeten zenden voor de club.
Is dit al heel gauw?
Ik zou je graag eens spreken als 't je schikt.
Tot ziens
t.t.
Willem
Ew. 23 Mei '88

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: [Ewijkshoeve]
Datum: 24 mei 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18002

[1:1]
Albert, 'k hoor dat noch Hein noch Willem Saterdag kunnen. Vindt je 't ook goed om
't 'n beetje uit te stellen? Ik kreeg van daag m'n groote schilderij uit Rotterdam terug;
dat heb 'k wel gedacht.
Tot ziens
t.t.
Willem
24 Mei 88

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Ewijkshoeve
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Datum: 25 mei 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18003

[1:1]
Willem, Hierbij 'n stukje over Wisselingh; 'k was bang dat 't te lang werd, oòk om
den tijd die er nog over is en m'n vele werk. Daarom dacht me om 't in tweeën te
doen, als dat kan; vraag aan Albert of hij de moeite wil nemen 't aandachtig te lezen
- jij zou er nooit door kunnen komen - en mocht je 't willen plaatsen, zet er dan den
naam maar onder van je bakker. - Als 't te slecht is zend 't me dan maar terug.
Tot ziens
t.t.
Willem
Ew. 25 Mei '88

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 28 mei 1888
Verblijfplaats: KB 69 E 4, nr. 11

[1:1]
Ew. 28 Mei '88.
Willem, 'k heb van daag het laatste gedeelte van m'n stuk aan Clausen gezonden
met het kaartje dat je vergeten hadt in je brief te sluiten. Ik heb hem gevraagd proef
te zenden aan Albert.
't Regent hier ook.
t.t.
Wim.
O ja, ik kan niet over de brochure schrijven om meer dan eén reden. 'k Zal je dat
wel eens uit leggen.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 28 mei 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 39; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/108

[1:1]
Ew. 28 Mei '88
Jan Piet, We kunnen Zondag niet openen omdat - behalve dat we niet klaar kunnen
zijn - den catalogus nog niet gedrukt is. Daar zullen verscheiden dagen meê
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heengaan. Dàn de invitaties die we nog allemaal moeten rond zenden, en die toch
niet den vorigen dag kunnen komen, en die nog niet gedrukt zijn. Laten we daar
meê beginnen en den datum vast stellen. Als jij niet langer kunt dan morgen acht
dagen, laten we dan bepalen op Dinsdag; dan kun je na afloop naar den Haag gaan,
òf anders wannéer je wilt, als 't maar bepaald wordt.
't Zenden van de kwitanties heeft geen haast heb 'k bedacht, omdat 't voor de
contrôle ook beter
[1:2]
is, als de leden even als verleden jaar, hun naam teekenen - met zoo'n diploma,
die men van elkaar leent, komt iedereen er in.
Ik geef je hierbij de titels van m'n inzending, in geval dat je die noodig hebt voor
den catalogus.
[begin inspring]
1. lijst met 6 etsen.
2. avond (ets)
3. aardappelen oogst (ets)
4. Portret. (krijtteekening)
5.
6.
7. [5 t/m 9 verbonden met accolade] croquis
8.
9.
[einde inspring]
Die Fortuny is zoo slecht geëncadreerd dat 'k 'm maar niet zenden zal. Als 'k
Donderdag in stad kom, zet me dan maar aan 't werk, je zult misschien veel te
schrijven hebben, of voor den catalogus etc.
Tot ziens
t.t.
Willem

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 juli 1888
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
Amsterdam
128 Nes. 15 Juli '88
Amice,
Als 'k vanavond om 11 uur niet 't genoegen zal hebben je te zien bij Mast dan
wilde 'k morgen tusschen 11 en 12 even bij je komen aan kantoor; 'k ga n.l. morgen
avond de stad uit voor eenigen tijd, en 'k heb - 't spijt me dat 'k 't moet bekennen eenigzins geld gebrek: zoo dat, als 't je schikt, 't me zeer aangenaam zijn zou als
je me
[1:2]
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die f 25 zou willen terug geven.
Steeds t.t.
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 juli 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18004

[1:1]
Amsterdam
128 Nes 15 Juli '88
Albert, B. gaat morgen om half zes weg. 'k Wilde haar tot Leiden brengen en tot
Dinsdag te Katwijk blijven. Er zal nog wel 'n kamer zijn in 't Rijnhotel. Natuurlijk heb
'k er niet aan gedacht dat Mevr. v. Vl. kwam van daag en ben 'k je zeer verplicht
dat je er mij aan herinnerd hebt.
Tot morgen avond, hoop 'k
t.t.
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 21 juli 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18005

[1:1]
Ew. 21 Juli '88
Albert, Karsen schrijft me daar dat hij geschreven heeft over de brochure van Zurcher.
Is 't daarnà voor mij nog de moeite waard 't te doen, of wordt 't overbodig? Schrijf
me dit even als je wilt.
M'n groeten aan Willem
t.t.
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Katwijk aan Zee
Datum: 23 juli 1888
Verblijfplaats: KB 69 E 14, 303

[1:1]
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Katwijk-aan-Zee.
23 Juli '88
Carissime, Wel wis en drie wilden we graag en verwachten we dat je over Zürcher
schrijft. Wat Karsen erover heeft is slechts een regel of zes, waarin hij zegt, dat het
boekje afschuwelijk is, en dat, als de Haan er de hand in heeft gehad, die laagheid
alleen zóó onartistiek is, etc. Schrijf jij dus maar raak hoor, en stuur de copij, ook
over de Etsclub, maar onmiddellijk naar Clausen, met inliggend kaartje er bij. Dat
wint tijd uit. Groeten van Albert. 't Regent hier weer.
t.t.
Willem.
Den Heer Willem Witsen.

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 23 juli 1888
Verblijfplaats: KB 69 E 4, nr. 28

[1:1]
Ew. 23 Juli '88
Willem, Hierbij 'n gedeelte van m'n stuk. Vraag aan Albert of hij 't lezen wil en - als
't kan - er zoo weinig mogelijk in verandert. Ik zend 't maar vast. - 't Is ongeveer een
derde of de helft - voor 't geval dat de zetter geen raad met z'n tijd weet.
Tot ziens.
t.t.
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 28 juli 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18006

[1:1]
Ewijkshoeve
28 Juli '88
Albert, zou je me 'n groot plezier willen doen? In 't begin van m'n stuk noem ik
Camille Pissarro niet onder de genoodigden der club. - Hij moet staan achter Whistler.
Dus: Whistler, Camille Pissarro, Rops, Bianchi etc.
Edgar Degas komt door 't wegvallen van Pissarro daàr, alleen te staan en dus
wordt die zin: Edgar Degas, eén der meesters van het fransche impressionisme,
etc.
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[1:2]
Vandaag heb 'k 't laatste gedeelte van m'n stuk aan Clausen gezonden. - Wil jij de
moeite nemen de proef te corrigeeren?
Ik hoop je gauw eens te zien, groeten aan Willem
t.t.
Wim
Schrijf me 's hoe je 't stuk vindt, als je 'n oogenblikje tijd hebt.

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 6 augustus 1888
Verblijfplaats: KB 69 E 4, nr. 38

[1:1]
Ew. Zondag avond
6 Aug. '88.
Willem, wat 'n raar briefje! - Raar ook wat er in staat, - 'k ben weg gegaan omdat 'k
weg moest: 'k had immers afspraak met François, die m'n invité was, dien middag.
Toen 'k op je kamer kwam en vroeg: ben je lui... ben je ziek, toen had 'k 't verdwijnen
van de fleschjes op tafel geobserveerd
[1:2]
en m'n conclusie gemaakt. Ik weet ook wel zoo wat waartoe je in staat bent ouwe
schelm die je bent. Wanneer je je ankertje geïmporteerde rum van Focking hebt,
schrijf me dan even dan kom ik direct. Ànders kom 'k toch, zooals 'k van plan was
- nog 'n dag of wat.
Jullie hebben je mooi gehouden in de N.G. dit keer: ik ben er 'n beetje bedonderd
van geweest.
[1:3]
Jij leelijke hypochondere kerel - die veertien dagen te voren met z'n handen in z'n
haren zat!! - 't Is toch 'n goeie aflevering.
M'n groeten aan Karsen. Tot ziens
t.t.
Wim.
't Was zoo goed dien avond, - 'k kon je niet meer volgen toen je die brieven voor
las...........

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 23 augustus 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18007
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[1:1]
Ewijksh.
23 Aug '88
Albert, gelijk met dezen zend ik je f 60., alles wat 'k heb: m'n vader is hier op 't
oogenblik niet zoodat 'k je niet meer kan zenden. - De rest zal Goes wel voor je
hebben; zoo niet schrijf me dan nog even.
Zeg, hoe zit 't toch met m'n fotografieën; 'k hoorde van verschillende menschen
die ze al hadden en ik heb nog niets ontvangen.
Ja, die Mauve is dezelfde.
Ik had graag geschreven over de Teekenmaatschappij maar ik kan 't niet doen.
Vond je die teekening van Tholen niet mooi - die avend, vooràl 't landschap en
de lucht achter die donkere figuren, - hè ja mooi - 'k zie 't weer zoo - als 'k er aan
denk; maar 'k denk tegenwoordig aan niets dan aan m'n werk - schilderijen voor
Arti en portretten - etsjes voor de portef. etc. Hoop je gauw 's te zien; of blijf je lang
weg van Amsterd.?
M'n groeten aan Willem. Adieu
t.t.
Wim.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 23 augustus 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 38; [1:1] en [1:4] op
microfiche nr. 105/107, [1:2] en [1:3] op nr. 105/106

[1:1]
Ew. 23 Aug '88.
Jan Piet,
Wat zal je je verkneukelen in je prettige huisje! - Ik had je al eerder willen schrijven
als 'k geweten had, dat je al weer in Bussum was - en als 'k niet gevreesd had je
voor 't oogenblik lastig te vallen met vervelende zaken. 't Doet me veel plezier als
jij en je vrouw m'n ets wèlwillend aanzien maar als je dat niet deed, was 't jezelf te
wijten want jij hebt dat ding nu eenmaal willen hebben. Ik heb 'n soortgelijke voor 't
album. Ook Tholen heeft geloof 'k 'n etsje.
[1:2]
Mouton schreef dat hij alleen plaatjes had van jufv. Moes en jongeneer Koster - dus
nog niet veel. - Ik woû dat er wat vooruitgang in kwam - 't wordt wel èrg laat dit jaar.
- Je zult wel niet veel ooren hebben naar den staat der finantiën - die evenwel heel
goed is -, daarom zal 'k je alleen vragen - waar veel haast bij is voor mij en Mouton
- wie de nieuw bijgekomen werkende leden zijn mèt hun adressen vooràl. Wil je mij
dat even schrijven. Antwoord me p.o. even hierop.
Je brief begrijp 'k niet heelemaal; àls je niet aardig tegen me geweest bent dan
is dat in iedergeval ‘volmaakt verleden tijd’ of zoo iets. 't Duurt nu zoo lang niet meer
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[1:3]
dan verdwijn 'k uit de gelederen. Ik denk dat 'k naar Amerika ga om daar m'n fortuin
te maken - misschien wel als plaat drukker. God weet 't; dat wil zeggen: ik weet 't
niet. Ik heb ook gedacht over Petersburg maar de russiesche taal is... nu ja, enfin
- 'k schrijf 't je wel als 'k bedanken ga voor de club.
Die Zilcken schrijft net als-ie etst. Z'n oordeel is 'n slappe reproductie, zwak gezeid,
net als z'n etsen naar onze grooten.. Hij mist de toets van 'n mannetjes kunstenaar..
o jé dat is plagiáat.. van wien ook weer!. Enfin, 't lijkt me wàar.
[1:4]
Ik heb wel niet 't genoegen je vrouw eigenlijk te kennen, maar 'k permetteer me toch
je te vragen, haar m'n meest sympathieke groeten te doen.
Tot ziens.
t.t.
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 3 september 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18008

[1:1]
Alb., Hierbij per postw. f 40.-. All what I can spare. Don't be cross, old man but I am
very hard up: I hav n't any more. Wanneer kom je terug. Ik hoop je toch nog te zien
voor ik weg ga?
t.t.
Willem
Ewijkshoeve. 3 Sept. '88

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 3 september 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 40; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/109

[1:1]
Ew. 3 Sept. '88.
De druk inkt, Jan Piet, laat ik van Bouwens komen - anders is 't niet te doen;
tegenwoordig maak 'k met zijn inkt beter proeven dan Bouwens, voor mij. En die
ondervinding zal jij ook wel op doen. - Die vier leden zal ik dus niet aan Mouton op
geven voor de portef. en à plus forte raison geen kwitant. zenden. Ik heb Mouton
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geschreven B. te laten beginnen met de plaatjes die hij heeft - en om de ouwe
plaatjes van den vorigen Jaargang terug. - Ik krijg telkens vragen er naar.
[1:2]
Plezierig dat je in 't werk komt - ik doe niets meer - 't weêr werkt me tegen.
Als er nu maar voort gemaakt wordt met de nieuwe uitgave! Ik denk dat ik in deze
maand je 's kom op zoeken om 's te spreken over een en ander.
M'n groeten aan je vrouw
t.t.
Willem

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 17 september 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Havenstraat Bussum
17 Sept. '88
Beste Wim,
Ter Meulen antwoordt niet. Nu heb ik Zilcken geschreven of hij eens naar hem
toe wil gaan.
Van morgen dacht ik over 't album. Dat komt nooit vol als er niet wat aan gedaan
wordt. Nu weet ik een middel. Jij moet nog een etsje sturen (( tusschen twee haakjes
gezegd, Mouton ontving nog niets van je () b.v. het mooie straatje of den Wanner.
Als je zoet bent en je doet dat dan zal ik ook behalve het etsje wat ik onder handen
heb en wat haast af is nog de wrakken geven. En dan zijn we gereed. Maar ik doe
't niet als jij 't ook niet doet. Schrijf me gauw dat 't goed is, dan zijn we uit de ratz.
Cordialement à toi
Jan Piet.
Ik zal in 't Weekblad een berichtje geven dat je eerstdaags naar Petersburg vertrekt!

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 4 oktober 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 41; [1:1] op microfiche
nr. 105/110

[1:1]
Ew. 4 Oct '88
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Care, Kom donderdag a.s. 11 oct. om half zeven dineeren in de Bijbel, - rendez-vous
om half zes in de Bodega - 'k reken op je. Antw. even als je wilt aan mijn adres bij
Hein 260 Kerkstraat.
M'n groeten aan je vrouw.
t.t.
Willem

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 oktober 1888
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 94

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Amsterd. 7 oct. 88.
Amice,
Ik dacht, onder ons gezegd dat Joss. de Jong uitgenoodigd zou worden omdat
iets dergelijks is vastgesteld in de laatste vergadering, - ged[uch[?]telijk, permetteer
me dat 'k 't je herinner, door uw eigen stem. Zoo er evenwel 'n reden is gevonden
om dat besluit te vernietigen en nu wéer 'n stemming te openen ben 'k zeer tegen
't voorstel Koster.
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Londen
Datum: 17 oktober 1888
Verblijfplaats: KB 69 E 4, nr. 59

[1:1]
London 17 Oct. '88
Allerbeste Willem, je hoeft je geen oogenblikje ongerust te maken om de reis hier
heen: dat gaat heel gemakkelijk. Wanneer je bagage meê neemt als passagiers
goed, zeg er dan bij dat je afstapt aan Holborn Viaduct. Daar zal ik op je wachten.
Schrijf me dus wanneer je komt. Je mag 50 sigaren meê brengen. Vraag aan
Free of die voor mij 50 wil meê nemen en als Hein meê komt laat die dan ook 50
mee brengen. Maar stop ze
[1:2]
onder in je koffer - en geef ze aan bij de douanen (heel geschikte lui) - je hoeft er
niets voor te betalen. Ik had 50 boven in m'n koffer, maar toen 'k ze aangaf en ze
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wilde zoeken, waren ze niet meer te vinden. Kennelijk gestolen op de boot of in den
trein.
M'n adres is: care of Mrs. Leverton,
11 Camden Park road
Camden square
London N.W.
't Is hier erg mistig.
Je bed is al op gemaakt.

t.t.
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Londen
Datum: 21 oktober 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18009

[1:1]
Londen 21 oct. '88
Albert, Zou je me 't genoegen willen doen de twee portretjes in lijstjes van B. & L.
te laten brengen bij Loggen, met verzoek ze zoo goed mogelijk in te pakken in hooi
of stroo - zóo, dat er geen gevaar van breken is - en ze te zenden aan mijn adres
hier:
[begin inspring]
care of Mrs Leverton
11 Camden Park Road
Camden Square, London N.W.
[einde inspring]
Ik ben hier nu al zoowat geïnstaleerd en wacht nu maar
[1:2]
tot ik iets hoor uit Holland, - 't is vreemd om in deze nieuwe omgeving te denken
aan alles in Holland waar 'k blij ben vandaan te wezen in enkele opzichten en toch
nog zoo heelemaal in leef. Ik moet me aldoor bedenken dat 'k in Londen ben, zoo
gewoon is 't. Ik wou nu maar dat 'k al aan 't werk was, maar 'k moet wachten tot m'n
boel uit Holland komt. 't Leven in de straten is heerlijk. - Als je wilt schrijf 'k gauw
meer.
Dag Albert.
t.t.
Willem
Je krijgt nog geld van me: 'k zal 't je door den een of ander laten brengen.

Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 oktober 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Rozengracht 57
Amsterdam
24 Octr. '88
Ik ben naar Juffr. Logger geweest met je portretjes, en heb haar van je hooi en stroo
verteld en je adres voor haar overgeschreven.
Ik hoop dat het je goed gaat en wou wel weten waarom je niets over Willem schrijft.
Jij doet zoo iets niet onopzettelijk.
Ik zie niemand. Vrijdag zijn mijn verzen klaar en zal ik ze je sturen. Ik heb er nog
meer, die misschien wel eens in de N.G. kunnen komen. Schrijf me wat: dan heb
ik wat te antwoorden. Ik bedoel niet over mijn verzen, maar zoo maar. Tot Vrijdag.
Dag jongen.
Albert.

Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 29 oktober 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
29 Oct '88
Beste Wim,
Je moet maar niet boos worden hoor, om dat in-schrift. Het is het beste soevenir
dat ik heb van een oogenblik, waarin jouw ernst en de mijne face à face stonden al waren het min of meer gezichten met voiles voor. Het heele boek is trouwens een
soevenir van die dagen. De eerste helft is den dag voor en den dag van je diner
geschreven, de tweede de twee volgende dagen. Maar alles moet achter mekaar
worden gelezen. 't Is een boek, geen bundel: zoo als de verzen elkaar op volgen
heb ik ze bijna heelemaal geschreven.
[1:2]
In den handel komt een editie zonder 't opdracht-sonnet.
Willems Exemplaar zul je hem wel geven, niewaar? Ook de bundel van juffr
Swarth.
o

o

Ja, bij 't inpakken zie ik dat ik 1 geen papier genoeg heb en 2 dat het heele pak
wel te groot zal zijn voor postpakket. Ik stuur dus vandaag alleen de twee
Exemplaren.
Om allerlei redenen heb ik die verzen niet voor de N.G. bewaard. Ik heb er voor
de N.G. trouwens nog genoeg over, die ik na deze geschreven heb.
Adé
Albert.
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Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Londen
Datum: 29 oktober 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18010

[1:1]
11 Camden Prk Rd.
Camden Square
Londen N.W.
29 oct '88.
Dank je zeer, Albert, voor de moeite die je genomen hebt voor die vervelende
boodschap aan Loggen; - 'k hoop maar dat 'k ze gauw krijg, want m'n kamer heeft
groote behoefte aan iets wat op kunst lijkt. Ik verwacht ook m'n atelier rommel van
huis en kan voor dien tijd niets doen - 'k verlang erg om te gaan werken: 'k zit nu
maar te lezen en te praten met Willem. - 't Was natuurlijk zonder opzet dat 'k niets
schreef
[1:2]
over W. in m'n laatste briefje - daarin schreef 'k over niets; - en 'k moet ook zeggen
dat 'k door alles wat er in de laatste 3 weken gebeurd is, nog niet heelemaal op m'n
gemak ben; 'k begrijp nog zoo weinig; en misschien 't minste van m'n eigen zijn hier.
- Daarbij komt dat 'k erg m'n best doe om 't gemakkelijk te maken voor W. en tot
m'n spijt kan 'k niet zeggen dat 't me lukt. - We zijn wel prettig hier en leiden 'n
leventje van zorgeloosheid en pret, maar bij mij is dit wel affectatie [1:3]
want, zooals 'k al zei - 'k heb zoo veel gevoeld wat 'k nog niet begrepen heb - de
verschrikkelijke ernst gezien van 't leven om me heen - om van mezelf niet te spreken
- dat 'k aldoor te vergeefs tracht de dingen te bekijken met ernstige bedaardheid zooals 'k 't zou willen doen. - W. is de oude, zooals 'k 'm altijd gekénd heb alleen
gelijkmatiger van humeur, welwillender. We zitten heel veel thuis, gaan alleen de
stad in om te eten - daarna weer naar huis. We gaan nooit laat naar bed - noch
staan we laat op: we hebben over 't geheel 'n gezond leven, dat vooral op W., als
'k me niet bedrieg 'n heel
[1:4]
voortreffelijke invloed zal hebben - alleen 't niets doen zoo'n heelen dag verveelt
me - 'k denk dat 'k veel zal werken.
Wil jij me nu ook 's schrijven Albert, en me vertellen wat je doet - je bent zeker
nog niet op Arti geweest?, 'k Zou wel graag willen weten wat jij van m'n schilderij
denkt, al was 't alleen dit: of je er 'n impressie van kreeg. - Ik had gedacht, na je
briefje van laatst, dat 'k al 'n afdruk van je verzen zou gekregen hebben - 'k verlang
er zeer naar en beloof je dat 'k je er niet over zal schrijven - eigenlijk begrijp 'k niet
dat je 'n oogenblik hebt kunnen denken dat 'k zoo iets zou doen. Nu, 'k wacht. - Heb
ik niet goed opgemerkt dat Kl. je geschreven heeft?
Dag.
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t.t.
Willem.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 november 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
1 Nov 88.
Beste Wim, Naar Boeken kan ik niet gaan, 't zou me te lang ophouden, daar hij
waarschijnlijk dan te Marseille is. Hij brengt zijn broêr weg tot Alexandrië, en blijft
waarschijnlijk wel een week of zes. Je zult 't dus niet van me vergen.
Verweij heeft een nieuwen bundel uitgegeven, dat zal je waarschijnlijk wel weten.
Ik heb een poosje gewacht je te schrijven tot ik wat zoogenaamde kritiek gelezen
had - 't is nog niet veel. Je hebt de eer, aan den kritikus van 't Handelsblad niet te
behagen. Je prolétariërs zeggen hem niets, dan dat hun dijbeenen te scherp tegen
de lucht afsteken. 't Staat er. Oorspronkelijk van opvatting is volgens de NR. je
stemmingsvolle doek Avond. Het Vaderland zegt woordelijk dit:
[1:2]
W.W. is blijkbaar een bewonderaar van Millet en streeft er naar, voor onze
landbouwende bevolking te doen wat M. voor de Fransche gedaan heeft!!!!!!!!!! In
schoonheid van kleur en het uitdrukken van atmosfeer is W. zeer artistiek, doch de
bouw zijner menschen en zijn anatomische kennis, laten nogal te wenschen over.
Het uitsteken van het linker dijbeen van de daglooner op Avond is of onjuist of een
misstand die in een Kunstwerk vermeden moet worden. De kunst van spieren onder
kleeren uit te drukken, waarin M. zoo buitengewoon uitmuntte, is een geheim dat
W. nog volstrekt niet doorgrondt. Er bevinden zich nog geen menschen in zijn
kleêren!!! Er heersch een aantrekkelijke warme toon in W.'s schilderijen.
[1:3]
Meer heb ik nog niet gelezen, je kunt er je voordeel meê doen. Zul je? Ik schrijf er
later meer van.
Ik werk hard, maar ben beroerd, het lijkt of ik in een leêge wereld loop. De
Engelsche leden der Etsclub antwoorden mij niet op mijn brieven en de post neemt
geen kwitantiën voor Engeland aan. De Brusselsche zijn ook stuipekoppen, die
willen 't album eerst hebben. Nu beste Wim ik weet waarachtig niets meer te vertellen
als dat 't me altijd veel plezier doet als ik jouw handschrift zie. Ik kan zoo moeielijk
over me zelf praten en van anderen weet ik zoo weinig.
Ik heb een etsje gemaakt, waarvan ik geloof dat 't goed is, omdat ik er zoo in ben
geweest. Ik zal wel eens bespraakter worden.
Hartelijk gegroet door
je zeer toegenegen
J. Ed. Karsen
P.S. beste Wim, ik zal altijd graag voor je doen wat je door me gedaan wil hebben.
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Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 2 november 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
r.

2 Nov '88
Beste Wim,
Dat is heel lastig, je te vertellen wat ik doe. Daar schrijf ik mijn Boekbeoordeelingen
voor - ik ga er juist aan bezig, om te laten merken wat ik doe tegenwoordig. Allemaal
lezen, doen ik. Ik zit vol met uitgelezen boeken, nu ja uitgelezen, je begrijpt me wel.
Daar zal ik heel wat van te vertellen hebben; en ik wil vertellen, want ik wil een
schrijver zijn, die altijd klaar staat om te schrijven. Ik ben bezig geweest mezelf wijs
te maken, dat ik maar raak hoef te schrijven en dat er dan altijd genoeg goeds bij
is. Als ik dat nu heilig geloof heb ik mijn doel bereikt.
Moet ik je schrijven wat ik van je
[1:2]
schilderij vind? of ik er een indruk van kreeg? Ja, een heel sterken. Ik zag het min
of meer plotseling, doordat ik me om draaide en dacht in-eens: God, dat is mooier
dan de ets. Dat heb ik van de ets zoo niet gevoeld: dat die damp zoo nat is en je er
zoo vochtig in ademt en het rijke klessige van den klonterigen grond, die zwaar en
toch fijn is.
Ik had toen ik er weer voor kwam een tweede gedachte, maar ik weet niet of die
niet dwaas is, n.l.: ik voel iets opzettelijks in dat schilderij. Het onopzettelijke schilderij
en daarover heen iets opzettelijks, een zus of zoo mooi willen hebben, anders dan
het onwillens uit je opkomt. Een miskennen van je eigen pure natuur, een niet
tevreden zijn met die natuur, die forsche, hoekige,
[1:3]
bijna kwetsend-kantige natuur - een ernietbijhoorend verlangen die natuur te
beschaven, ja te civiliseeren, bedoel ik. Ik kan niet in de materie van je werk nagaan
of die indruk van me eenige werkelijkheid achter zich heeft - Maar jij kan dat wel.
Zul je 't eens voor me doen en me niet uitschelden als ik domheden geschreven
heb.
Je kleine schilderijtje vind ik niet mooi, maar eerlijk.
Er is een ouwemanne kop van den ouwen Israels, zoo wonderlijk kompleet, dat
ik geloof dat hij in de oppervlakte van dat ouwemanne gezicht in eén rustigheid al
zijn intiemste penseelstreepen heeft uitgespeeld. Ik weet niet dat ik ooit zoo iets
moois van hem heb gezien.
Van dien leelijken Kobus hou ik. - Ik
[1:4]
kan 't niet helpen, al is het nóg zoo'n zonde.
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Moet ik nog meer over Arti schrijven? Nee, hè? Ik ben er niet erg verrukt van
geweest.
Ik dank je wel heel erg voor je brief. Ik bèn je heel dankbaar en Willem mag dat
ook wel zijn. Waarom moet jij alles begrijpen, jongen? Dat wil iedereen tegenwoordig.
't Is veel beter den brui te geven van al dat gefilosofeer, en te doen. Ja, Willem
schreef me over die f 25.- die hij maandelijks door mijn tusschenkomst krijgt. Hij
i.

vroeg of ik ze tot 1 Febr bleef sturen. Kun jij hem deze keer jouw 5 en de 20 die ik
nog van je krijg geven? of heb je liever dat ik ze hem stuur? Schrijf me dat even. Ik
heb hem geschreven dat ik jou dat schrijven zou.
Dag.
Albert.

[1:1]*
Zeg, heb ik niet nog fotografiën van jou? Waar moeten die heen?

Willem Witsen aan Frederik van Eeden
Plaats: Londen
Datum: 3 november 1888
Verblijfplaats: UBA, XXIV C 90, Witsen1

[1:1]
Londen 3 nov. '88.
Ik wou je wel graag even schrijven, Free, om je raad te vragen in 'n, voor mìj althans,
moeielijk geval. Eenigen tijd geleden kreeg 'k van Albert 'n briefje waarin hij me de
toezending aankondigde van z'n verzen, met 'n afdrukje voor Willem. Denkende dat
't plotselinge zien van die verzen niet
[1:2]
goed zou zijn voor Willem heb 'k hem heel voorzichtig, o heel langzamerhand -gezegd
dat Alb. verzen gemaakt had, en vèel verzen gemaakt had. Hij was gedurende dat
gesprek, dat lang duurde, heel kalm - zooals hij gewoonlijk is. Maar bij 't naar huis
wandelen - we waren in 't Strand - werd hij eerst heel stil en later erg emotioneel.
Wat hij al zei doet er weinig toe - maar ik deed m'n best om hem te
[1:3]
kalmeeren; en hoewel dat gelukt is, kon 'k niet nalaten de noodzakelijkheid te
verwenschen die mij gedwongen had hem zoo'n emotie te geven. - Op 't oogenblik
is hij er geheel over heen - beweert hij: zelf zei hij dat 't beter was dat hij die verzen
niet las; òok dat ze hem eigenlijk absoluut niet interesseerden. Maar ik permetteer
me dat niet geheel te gelooven, en nu woû 'k graag van jou weten of 'k hem dat
afdrukje geven
[1:4]
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mag of moet, of niet. - Ik heb hem gisteren gezegd dat 'k ze gekregen heb en ook
een afdrukje voor hem; en hij zei me toen: hou jij dat maar. Hij vroeg me later: heb
je ze gelezen; en ik die geen gelegenheid heb kunnen vinden omdat 'k zelden alleen
zonder hem ben; zei: neen. Dat scheen hem zeer te amuseeren. Nu wilde 'k weten:
Is 't misschien beter dat hij ze leest, of althans in de gelegenheid is ze te lezen? En
wil je me dat 's schrijven? Hij heeft je geschreven, dus
[2:5]
zult je misschien zelf weten hoe hij is. - Twee dagen is hij zeer emotioneel geweest
- vóor dat gesprek - twee dagen dat hij niet anders deed dan huilen en 't ergste 's
morgens in bed. Hij is altijd vroeg wakker en heeft dan beroerde fantasiën. We
praten veel en tot nog toe geloof 'k niet dat, wànneer 'k eenige invloed op hem heb,
't 'n slechte is. Maar wat me veel irriteert - iets wat me benauwd en waar 'k zoo
weinig aan doen kan, is z'n drinken.
[2:6]
Evenwel de laatste dagen is daar 'n merkbare verandering in gekomen: in zooverre
dat hij wel is waar drinkt, maar niet meer dronken naar bed gaat. En de aanleiding
tot die verandering is geweest dat hij in éen van z'n verzen die hij dezer dagen
gemaakt heeft, 'n achteruitgang van z'n intellect heeft meenen te zien. - Overigens:
Londen bevalt ons beiden uitstekend: de Nat. gallery heeft mij - 'k was daar alleen
- mooie uren bezorgd; - en de stad is heerlijk mooi.
Doe je m'n hartelijke groeten aan Martha?
t.t.
Willem
W. interesseert zich zeer voor 't kloppende meisje en wilde daar graag meer van
weten, zeid-ie.

Frederik van Eeden aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 6 en 7 november 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum
6 Nov. '88
Niet doen, Wim! Ik zou 't niet doen.
(7 Nov.)
Gister heb ik je een langen brief geschreven - en die overbeteekend - toen heb
ik de bovenstaanden regel gezet en ben naar bed gegaan. Ik zal geen uitleg geven
van mijn raad want dan verval ik in beschouwingen die mij pijn doen bij 't schrijven
en die ik bovendien niet vertrouw. Maar ik herhaal het: leg die verzen in een kast
en doe of ze er niet zijn. Ze zouden Willem's goede stemming vergiftigen en
[1:2]
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niets goeds uitwerken. Als Willem vraagt hoe ze zijn zeg dan dat 't natuurlijk kranig
werk is, maar dat ik nog niemand hier in Holland heb gesproken die ze rechtuit mooi
vond. Heb je ze zelf gelezen? - Niet? - Wacht er dan vooreerst mee als je kunt. Ik
vrees dat je je indruk, die niet aangenaam kan zijn, niet voor Willem zult kunnen
verbergen en hij heeft me gezegd dat het geheimhouden bij jelui samen leven zoo
moeielijk is.
Ik heb zooeven zijn brief in verzen gekregen. Dank hem er voor als je wilt, maar
vraag of ik ze vóór me moet houden, of dat hij goed vindt dat de
[1:3]
sonnetten in de N.G. komen.
Het gaat goed met de aflevering - er is copie genoeg. Van van Groeningen is een
lang stuk, van Aletrino een kleiner. En een zeer fraai opstel van Karel Thijm over le
Rêve. Ik raad je sterk aan le Reve te koopen als je 't krijgen kunt, anders zal ik het
je sturen. Het is zeer buitengewoon.
Mevrouw Huët heeft Goes een brief geschreven over zijn brochure, vol lof en met
heel merkwaardige citaten uit brieven van haar man. Daaruit blijkt dat hij zeer vervuld
was van ons, en voortdurend overwoog hoe het kwam en wat er aan te doen was
dat de jongeren en hij elkander niet behoorlijk begrepen. De roman van Karel
[1:4]
is af. - Hein is zooals je wel weten zult naar Egypte. Ik zal een beoordeeling schrijven
van het malle boek genaamd ‘Kippeveer’ en Albert schrijft over andere boeken.
Ziehier eenig nieuws. Over Arti is door Karsen geschreven in de Amsterdammer.
Hij heeft er zelf een heel goed schilderijtje. Jouw groote stuk wordt over 't algemeen
mooi gevonden, maar sommigen (onder anderen I.I.) vinden het kleintje toch beter.
Er is een fameus mooi portret door den ouden Israëls, het pronkstuk van de
tentoonstelling.
Ik zal Willem nader schrijven over zijn verzen, die ik zeer mooi vind. Je moet niet
boos zijn dat ik je brief aan Veth heb laten lezen, ik deed het met goed opzet. Ziehier
ingesloten een briefje van hem. Hans is heelemaal beter.
Honderd groeten van Martha en mij aan jelui beiden
Free

[1:1]*
Schrijf me vooral uitdrukkelijk als je wilt dat ik iets geheimhoud, want er word mij
zooveel na jelui gevraagd.

Anna Agnes Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: 7 november 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Parijs 4 Passage Caroline 7 Nov.
Boulevard Batignolles
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L.W., Ik kan onmogelijk zingen als je mij niet schrijft dat je op Ewijkshoeve terugkomt.
Ik heb allang gevoeld dat er iets niet goed was en zoodoende zou ik dan eigenlijk
oorzaak zijn, dat jij niet met pleizier kunt werken, en dat Pa het vreeselijk vervelend
vindt dat je in Engeland blijft. Ik kan evengoed van Ewijksh. uit zingen en ik neem
het concert dus niet aan vóór je me even een kaart schrijft of twee woorden
telegrafeert dat je komt. Want ik kan niet zingen als ik niet vroolik ben, dat is heel
anders dan met schilderen of misschien wel precies 'tzelfde. Ik laat mijn japon dus
nog niet maken en als je niet komt, in 't geheel niet. Ik zou misschien met Cramer
en Röntgen in een paar plaatsen in Holland zingen, en dan konden we weêr op Ew.
gaan wonen en vandaar uit verder gaan. Het zou je op den duur toch niet bevallen
geloof ik in Engeland.
t. à t.
Anna

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Londen
Datum: 8 november 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18011

[1:1]
Londen 8 nov. '88.
Beste Albert, 'n hartelijke hand met je engagement, - herinner je nog ons gesprek
in den trein van Leiden naar Amsterd.? Toen was 'k overtuigd, na àlles wat je zei,
dat 'k goed zag. - Maar, Albert, - is 't mijn schuld dat je 't schrijven naar Londen
onaangenaam vindt? Waarom dan? Je hebt me zoo veel plezier gedaan met je
vorigen brief; je oordeel over m'n schilderij is zoo goed: ja 't is gewild dat schilderij,
- maar vindt je 't daarom
[1:2]
minder origineel? Is er iets in van 'n ander? lijkt 't bij geval weer op Millet in de oogen
van publiek? Enfin, 't kan me niets schelen, hoor alleen wou 'k maar dat 'k er wat
geld voor in de plaats kon krijgen! Ja, 'k zit er tegenwoordig niet dik in - maar 'k had
Willem toch gezegd dat 'k hem die f 25 geven zou, - maar hij weet, dat is waar, dat
'k 'n beetje hard ben.
Ik dank je wel voor je verzen - meer zeg 'k er niet van - hoor je wel? Ik dànk je
ervoor, - 't is geen banaliteit.
We leven heel kalm: de eene dag lijkt op den anderen - alleen
[1:3]
ben 'k tegenwoordig ziek, - tenminste 'k kan niet uitgaan. Dat heb 'k opgeloopen
met 'n wandeling langs de Thames - 'n wandeling van vijf uur langs en over die
bruggen en door die reuzestad; dat vind 'k heerlijk zoo alleen te loopen en even aan
'n bar te eten en dan te gaan naar de National gallery etc. Wat 'n heerlijkheid is
dàar! Rembranden!
Weet je nog wel die losbarsting van nijd van Jan Piet, bij 't uitkomen van de N.G.
waar 't eerste stukje van Verberchem in stond?
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[1:4]
Nu, die kwestie van Constable en Turner tegen over de franschen is juist. 't Mag
zijn, dat weet 'k niet dat Turner 'n leerling is van Constable, maar ze waren van eén
leeftijd en zijn zelfs allebei in '51 gestorven. Enfin 't doet er niets toe.
Wordt er over Arti geschreven in de N.G? 'k Wou dat Valk 't wou doen. Dat 'k je
niet eerder geschreven heb, Albert, moet je niet hinderen. Er is zoo vreeselijk veel
te doen, - de dagen vliegen om en buitendien ben 'k begonnen wat te werken. Dit
briefje is ook al heel onvolledig - tot later. Doe m'n respecten aan Mej. van Vloten,
en vind 't niet naar om me te schrijven, wil je?
Dag Albert.
Willem.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Londen
Datum: 9 november 1888
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 42; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/111, [1:3] op nr. 105/112

[1:1]
11 Camden Park Road
Camden Square
London N.W.
9 nov. '88
Waarom, - zou ik uitroepen wanneer 'k morgen 't voorrecht had je tegen te komen
- waarom, Jan Piet, zou 'k boos worden over 'n zoo goed bedoelde opinie? Geloof
je - zou 'k misschien verder vragen om meer tot de kwestie-zelve te komen - geloof
je wezenlijk dat iemand au fond verandert?
Vin je niet - en dit is op eén na m'n laatste vraag - vin je
[1:2]
niet dat om 'n oordeel uit te spreken over iemand's leven, je meèr noodig hebt te
weten dan je weten kunt naar 'n impressie van 't uiterlijke?
Ken je m'n leven, Jan Piet?
Maar van 't oogenblik af dat ik je geen voldoende explicatie geven kàn, heb je gelijk.
Je briefje is me 'n bewijs van sympathie dat 'k allang niet meer van je verwacht
heb - en daarom deed 't me veel plezier en wil 'k niets aanvoeren tegen de fantasiën
die je je gemaakt hebt over mij in betrekking
[1:3]
tot de heeren die je in je briefje noemdet.
M'n vriendelijke groeten aan je vrouw en 'n hand van
t.t.
Willem
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Heb je opgemerkt, Jan Piet dat ze op Arti m'n ets niet hebben willen exposeeren?

Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 10 november 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam
r.

10 Nov '88
Och, beste Wim, dat was maar een kinderachtig-verdrietig zinnetje van me over dat
schrijven naar Londen. ( Ik schrijf je graag, heel graag, en ik dank je wel dat je me
dánkt voor mijn verzen. Dat is het liefste wat ik daarvoor krijgen kan en meer dan
het opgewonden geschetter van mijn bewonderaars en het eigenwijze geopinie van
de kleinlingen en nijdassen. En bewaar Willems exemplaar maar tot ik 't eens weerom
krijg. Het was niet dom en niet verkeerd van me het te sturen, maar zoó is het goed.
Of ik je schilderij niet origineel vind? Ik zou zeggen: wat mij zoo persoonlijk
aandoet, moet wel origineel zijn. Als anderen, die meer dan ik gezien hebben,
zeggen dat 't niet ori[1:2]
gineel is, dan geloof ik ze nóg niet, dan geloof ik nog eerder dat zij verwantschap
verwarren met navolging. Alle eigen gevoel brengt oorspronkelijks voort. Dat staat
vast als een domtoren.
Wie zal er schrijven over Arti? Valk? Je krijgt hem met geen stok naar zijn
inktkoker. Over Pulchri moest ook worden geschreven, maar ik weet waarachtig
niet wie 't doen zal.
Heb je 't stukje van O.N.T. Stemming (Karsen) in 't Dagblad gelezen? 't Is wel
aardig, maar ik zie geen heil in Karsens schrijvers-ambities. Die jongen wordt ook
nog aangepakt door dat wereldstadsche van 't Am[1:3]
sterdamsche geestes leven; gelukkig voor hem is de ergste tijd voorbij. Hij moest
maar stilletjes blijven schilderen en geen ambities krijgen. Dat is een weelde voor
sterke beenen; een ballast, die gespierde menschen een tijdje dragen, voor oefening,
en dan neergooien - maar die voor zwakkeren geen eens oefening is, maar enkel
ballast.
Ja, London moet groot zijn. Ik zou die groote steden van Europa eens even willen
zien, om den indruk ervan, mijn eerste, die altijd mijn blijvende is, mee naar huis te
nemen, en dan te gaan werken. Ik houd wel van groot tegenwoordig.
Ik hoop dat je gauw beter bent en dat alles goed zal gaan. Ik heb 't geld nog niet
[1:4]
gestuurd. Ik had het niet. Maar ik stuur het zeker.
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Dag beste Wim. Schrijf me, niet als een plicht, maar als je lust krijgt wat te praten
met me. Ik geloof niet dat ik ooit zoó zal worden dat ik niet goed denken blijf aan al
mijn vrinden.
Mijn meisje verzoekt de groeten aan je.
Dag
Albert

Willem Witsen aan ? de Graaf (Andrew?)
Plaats: Londen
Datum: 10 november 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
11 Camden Park Road
Camden Square
London N.W.
10 nov. '88
WelEdele Heer,
Ik acht het een buiten gewoon voorrecht, wanneer iemand wien ik niet ken, een
impressie krijgt van mijn werk, - vooral waar het een kunst geldt, die zoo'n grooten
vijand schijnt te hebben in de officieele pers. Het spijt mij zeer dat ik niet in de
gelegenheid ben
[1:2]
U persoonlijk dank te zeggen voor uw verzen; - echter hoop ik dat wanneer U dezen
kant uit mocht komen, U mij zult willen vereeren met een bezoek.
Geloof mij intusschen Hoogachtend
Uw dienstw.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Frederik van Eeden
Plaats: Londen
Datum: 19 november 1888
Verblijfplaats: UBA, XXIV C 90, Witsen2

[1:1]
Londen 19 nov. '88.
Ik heb je al zoo lang willen schrijven Free -. Je hebt me zoo veel plezier gedaan met
je brief - maar 'k kan er maar niet toe komen; - Waarom? - ten eerste omdat je m'n
brieven aan Veth laat lezen; en ten tweede om dat 'k me heel beroerd heb gevoeld
den laatsten tijd. En dan, - ja kijk Free, - die Jan Piet meent 't erg goed en 'k
apprecieer z'n briefje wèl - maar 'k vind 't zoo onnoodig dergelijke dingen te zeggen.
Onnoodig en zelfs onaangenaam om iemand bewust te maken dat-ie lievigheden
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schrijft; - wel, 't is me nu heel moeilijk om over Willem te schrijven. - Ik wou je zoo
graag over hem schrijven omdat jij en ik de eenigen zijn op 't oogenblik die iets voor
hem kunnen doen. En er zijn buien die
[1:2]
me 't leven hier soms heel moeielijk maken. - Enfin - - W. is tegenwoordig heel kalm
en zoo als je zelf weet heeft hij veel gewerkt. Ik hoop maar dat 't zoo blijft als 't nù
is. - Behalve stemmingen van gewoonlijk niet heel langen duur, is hij heel opgewekt.
Gisteren avond zijn we naar Hampstead geweest, - en na lang zoeken in den donker
hebben we eindelijk 't huis gevonden van meneer Kapteyn. We zijn er zoowat
anderhalf uur geweest, - meneer heeft ons naar 't station gebracht - en we hebben
'n invitatie om 's te komen dineeren. 'k Geloof niet dat we nu juist 'n heel prettigen
indruk gemaakt hebben. We zijn geen van beiden erg toeschietelijk en bovendien
heeft W. de onbeleefdheid gedaan om niet te willen blijven soupeeren - hoewel
r.

r.

mevrouw er erg op aandrong etc. - Ik vind m zoowel als mev zeer aangename
menschen; en we hebben veel vage afspraken gemaakt om muziek
[2:3]
te maken en te schaken. Hampstead zelf leek me erg mooi. - Dat 'k je schreef over
de verzen van Verwey kwam hierdoor dat Hein me schreef: ‘het verklaart veel en 't
is de rechtvaardiging van Kloos.’ Maar 'k had ze dadelijk in m'n koffer gesloten en
daar zijn ze nog niet uit geweest. - Le Rêve had 'k hier al gekocht en 'k heb 't
wonderlijk mooi gevonden. - Ik hoop dat als je 's 'n oogenblikje tijd hebt je me nog
's een en ander wil schrijven. Ik hoor niets uit Holland. - En doe m'n erg vriendelijke
groeten aan Martha. - François schreef me 'n klein briefje dat 'k heel prettig vond,
wezenlijk prettig. Maar 'k zie zoo òp tegen schrijven - enfin, wil je hem ook m'n
groeten doen?
Wat is 't hier mooi, - mooi, - en rustig.!.
Tot later.
t.t.
Willem

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Fiesole
Datum: 20 november 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Fiesole 20 Nov. 88.
Beste Wim,
Ik hoop jullie, Willem en jou, binnen eenige dagen op te komen zoeken. Dan ga
ik over Calais & Dover en kom op den een of anderen ochtend om 5 uur te London
aan. Ik zit hier heel mooi, buiten in de zon, maar, wat ik niet verwacht had, het alléen
reizen bevalt mij niet. Als je mij soms naar Venetië mocht hebben geschreven, dan
krijg ik dien brief niet, want ik kom niet in Venetië. Ik ben over Brindisi gegaan.
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[1:2]
Ik wou dat jullie hier waart, dan zouden we heel wat plezier hebben. Wil je mij in
allen geval voor de securiteit telegrafeeren, poste rest. Calais of je mij kunt
ontvangen? Want ik zou het erg beroerd vinden als ik in London kwam en jullie
waren misschien juist een uitstapje gaan maken.
Ik heb op de boot al zoo'n beetje kennis gemaakt met Engelsche gewoonten, het
was een Engelsche boot. Ik hoop dat jullie anders eet dan daar, ik kon daar niets
eten, bovendien was ik aldoor een beetje zeeziek en het stonk er naar varkens vet
en ossenpis.
[1:3]
Ik ben zeer verlangend te weten hoe het Willem gaat. Hij neemt mij toch niet kwalijk
dat ik geen kroniek heb geschreven.
Nu, ik heb heel wat gezien. Ik zal je daar wel eens wat van vertellen. Gisteren
was ik in Rome, eergisteren in Napels, van morgen om 6 uur ben ik te Florence
aangekomen en nu ben ik toevallig al wandelende en zonder den weg te weten, te
Fiesole aangekomen.
Ik heb al dien tijd niets van Amsterdam vernomen. Wij hebben er de laatste dagen
nog zoo'n beetje gefuifd & den laatsten avond tot afscheid oesters gegeten bij van
Laar, nl. Goes,
[1:4]
George, Chap, Looy, Vincent en ik, met dat gevolg dat wij om half drie tollend in
bed zijn gekomen en 's ochtends om 6 uur er weer uit & om half negen met de trein
weg.
Nu, in Calais zal ik in allen gevalle maken dat ik je telegram krijg, ik geloof dat ik
daar een paar uur den tijd heb. Ik denk zoowat Zondag maar ik kan het niet zeker
zeggen. Het is 48 uur sporen en het is hier zoo mooi. Ik ga niet in éens door.
Tot spoedig
t.t.
Hein

Willem Witsen aan Frederik van Eeden
Plaats: Londen
Datum: 26 november 1888
Verblijfplaats: UBA, XXIV C 90, Witsen3

[1:1]
Londen 26 nov. '88.
Dat is 'n heel vervelend misverstand, beste Free, dat van Albert; heel onaangenaam
voor mij omdat 't 'n scheeve verhouding geeft; en onaangenaam voor jou ook, omdat
je niet meer weet hoe je 't hebt natuurlijk. Ik geloof wel dat 't m'n eigen schuld is.
Eerst begreep 'k er ook niets van maar 'k heb Albert z'n brieven nagelezen en
bedacht, precies, wat 'k hem geschreven heb; en nu kan 'k 't niet anders dan zóo
verklaren: Albert zond me vóor z'n verzen 'n briefje waarin hij o.a. zei: ‘schrijf me
wat, 'k bedoel niet over m'n verzen’. Gelijk met z'n verzen schreef hij 'n
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[1:2]
briefje waarin hij 't inschrift in mijn exemplaar verklaarde en verder een en ander
over z'n verzen schreef. - Ik heb de verzen weggelegd en tot nog toe niet gelezen.
Ik zag daar tegen op en had 't misschien toch gelaten al hadt jij 't me niet afgeraden.
Ik antwoordde Alb. toen niet. Maar later in verband met 'n briefje dat W. hem
geschreven had om geld schreef hij mij 'n heel klein en koel briefje met verzoek W.
f 25 te geven die hij (Alb.) nog van me kreeg. En op 't eind van dat zaakrijk briefje
schreef hij: ‘'t wordt mij niet aangenaam gemaakt 't schrijven naar Londen.’ - Toen
schrikte 'k ervan dat 'k hem niet geantwoord had en heb dat dadelijk
[1:3]
gedaan en in dien brief schreef 'k: ‘ik zal je niets schrijven over je verzen (ik zei
natuurlijk niet dat 'k ze niet gelezen had) en 'k dank je wel, hoor je wel Albert, 'k
dànk je wel voor 't exemplaar en dat inschrift’. Dit zal wel bijna letterlijk zijn wat 'k
schreef, - in ieder geval niets anders; - en die nadruk op die dankbetuiging sloeg
op 't inschrift en was opzettelijk omdat 'k 't zoo lang verzuimd had 'm te bedanken,
- en 'k geen reden had om 't te laten. Want 'k voel veel voor Albert, al vind 'k 'm lang
niet goed, - eerder slecht. Ik kan hem niet anders zien dan zooals 'k 'm gezien heb
op dien nacht, op die lange wandeling door de donkere straten, toen hij zoo vreeselijk
gepassioneerd sprak over W. en zichzelf. Toen heb 'k 'm voor 't eerst zoolang 'k 'm
ken, begrepen; toen zag 'k al 't leelijke maar ook al 't groote en sterke in hem. Leelijk
omdat 'k voelde dat hij àlles en iedereen zou trappen en op zij zou dringen, voor
zichzelf. Leelijk door z'n monsterachtig egoïsme, z'n passie voor zich zelf waarin
meteen z'n groote kracht zit. Ik vind Albert sterk als 'n rots en hard als 'n stuk ijzer.
Maar 'k heb veel van hem gehouden - en als 'k een maal van iemand houd dan
verandert dat zoo licht niet. Alb. is me tegen gevallen zooals al zoo vèel van wie 'k
veel gehouden heb; - en daar kan 'k alleen verdriet van hebben, - verdriet om hém,
en verdriet voor mezelven.
[2:4]
Ik heb verdriet gehad toen 'k gemerkt heb hoe vreeselijk Alb. me heeft voorgelogen
op 'n avond bij Goes, toen hij me voor 't eerst, in proef de verzen van W. liet lezen,
en 'k nog van niets wist.
Albert is door mij op 't oogenblik - voor mezelf - gezet bij de anderen met wie 'k
goeie vrinden ben, maar die 'k niet meer vertrouw en voor wie m'n oude sympathie
dood is.
Hij schreef me terug op m'n briefje: ‘'k dank je wel dat je me dànkt voor m'n verzen.
Dat is 't liefste wat 'k daarvoor krijgen kan en meer dan het opgewonden geschetter
van mijn bewonderaars en het eigenwijze geopinie van de kleinlingen en nijdassen.’
- Ik heb den moed niet gehad hem te zeggen dat hij zich vergist heeft en 'k zal 't
nooit doen. - Z'n brief is van 10 nov.
[2:5]
en ik heb nog niet geantwoord. Er is veel in dien brief wat ik niet begrepen had;
maar nu, vandaag, door een en ander wat je schrijft over de lui, in jouw brief, heb
'k 't begrepen. Trouwens je heelen brief deed me veel plezier. Maar waarom 'k soms
psychiesch zoo beroerd ben beste Free, daarvoor zou 'k je m'n heele leven moeten
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vertellen; en dat is niet merkwaardiger dan van zooveel duizend anderen; en daarom
zal 'k je daar niet lastig meê vallen.
W. is weer aan 't verzen maken en aan 't schrijven van 'n brief aan jou. Ik zal
daarom dezen nog niet verzenden omdat je ze dan te gelijk krijgt en dan zou je
misschien niet in 'n stemming zijn den mijnen te begrijpen door zìjn brief. - Ik heb
je
[2:6]
nu geloof 'k, alles wat je noodig hadt te weten, eerlijk geschreven - hoewel 'k wel
bang ben dat 'k onnauwkeurig gezegd heb wat 'k meen. W. zegt dikwijls dat 'k zoo
onnauwkeurig ben, en verward en vaag me uitdruk. 't Zal wel zoo zijn want 'k heb
'n grooten hekel om te zeggen wat 'k voel. - Niet uit gebrek aan vertrouwen - maar
èn omdat 'k 't voor 'n ander zoo onbelangrijk, èn omdat 'k niet geloof dat er een is
die den ander heelemaal begrijpt zonder lang en open met mekaar te hebben
omgegaan. En dan nòg. Ik heb m'n heele leven nog niets dan misverstanden gezien
met de wanhopendste gevolgen. Is 't dan maar niet 't best zich af te zonderen en
te leven in z'n eigen kringetje van mooiïgheid?
[2:7]
'K verdenk mezelf van groote sentimentaliteit op 't oogenblik, dus zeg 'k niets meer.
- Ik zie W. veel in z'n haat, tegenwoordig en dat maakt me beroerd; 'k vind dat vers
heerlijk mooi, maar 't sentiment houd 'k niet van. Nu is hij weer erg bang dat Alb.
iets zal veranderen in z'n verzen of z'n kroniek - en àls Alb. dat deed, zou 't mìj ook
niets verwonderen - wanneer hij er hatelijkheden in voelt. Maar ik heb hem gezegd
dat jij daar wel voor zou zorgen. Van Hein kreeg 'k 'n briefje uit Italië dat hij een
dezer dagen hier zou komen. Dat vindt W. erg prettig en ik ook.
Wil je alles wat 'k je schrijf maar voor je houden Free? Gèen van de vrienden
heeft er iets mee noodig. Ik schrijf niemand en als 'k er toe kom schrijf 'k alleen dat
wat 'k kwijt wil wezen.
Dag Free, groet Martha hartelijk.
t.t.
Willem

Jacoba Tholen-Muller aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 28 november 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 28 Nov. 88.
Ik zal je maar niet zoolang op antwoord laten wachten als jij mij W. l. maar je moet
wel knorren hebben voor je eeuwige wantrouwen dat je weer iets in mijn brief gezien
hebt wat we denken! Wat dat kan zijn begrijp ik niet want we denken niets bizonders
of anders als dat je schrijft: dat je daar nu rustig en stil kunt zijn en werken; was 't
omdat ik je aanried 't je Papa te vertellen dat je niet alleen was? Ik hoorde dat je 't
gaauw daarna gedaan hebt en ik geloof niet dat je er nare gevolgen van gehad
hebt; je Papa heeft nogal eens van je gehoord zei hij en ik dacht dat 't je goed ging,
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alleen verkouden maar waarom kunt je zoo moeijelijk schrijven zooals 't is? Wat is
er dan? Ik denk altijd dat als je lust of zoo hebt dat je 't doen zult en je weet W. l.
dat we nu gezegd hebben van geen mis verstanden of zooiets te hebben en dat jij
ook gewoon zult zeggen zooals 't is en ik je niet zou wantrouwen, nu, ik hou me
daaraan
[1:2]
en geloof wat je schrijft; 't is wel moeijelijk om me daar, in je positie en in Engeland,
te denken maar ik kan wel begrijpen dat 't erg verdrietig voor je is dat Kl. zoo dronken
is en dat je veel moeite met hem hebt! Ook dat 't je veel zal kosten maar 't is toch
zeker prettig ook zooals je schrijft dat je met hem kan praten en hij toch au fonds
zooveel is; dat ziek zijn was ook al heel naar en vervelend; zorgde Blanche goed
voor je? Dat vond je Papa ook een rust dat je iemand hadt die zoo goed voor je was
en zorgde. Eigenlijk ben ik wel ongerust geweest toch en droomde ik aldoor van je;
't is voor ons zooiets anders W. l. alles is zoo 't zelfde gebleven en jij bent zoo in 't
nieuwe dat 't me niets verwonderd als je niet schrijft vooral daar je 't aan zooveel te
doen hebt; 't doet er niets toe hoor als je niet schrijft.
Ik heb je nu wat te vertellen over je P. en Anna; Maand. zong zij in
[1:3]
Amsterdam en gingen wij er heen, stil! anders zou 't onze schuld zijn als 't niet goed
ging! 't Ging vrij goed, een beetje angstig, en toen spraken we haar even bij 't
weggaan; ze zou den volgenden dag in Leiden zingen en wij gingen daar toen ook;
zij lag tot drie uur in bed en eet bijna niets maar is heel wel. Nu is je Papa bij 't
uitstappen in Leiden van de trein gevallen en zijn been erg bezeerd; hij kwam toch
nog op 't concert dat 't zelfde was en waar zij prachtig gezongen heeft; 't was bizonder
mooi dat je Pa aldoor huilde; hij was zoo zenuwachtig dat 't me ongerust maakte
maar zijn been is 't ergst. Van morgen kreeg C. een telegram dat hij niet weg kon
en nu bij Levedag ligt; Cobi ging er heen en er zijn pezen gescheurd dat wel 14
dagen duren kan; verder is hij goed maar 't maakt me op zijn leeftijd ongerust. Anna
is heel goed en flink en vol zorg! 't Is of 't haar goed doet dat zingen. Hoe schreef
ze jou? Kunt je die brieven zenden? 't Is vreemd dat die zoo raar waren; heeft je
Papa haar verteld dat je niet alleen bent?
[1:4]
Ik hoop dat 't gaauw beter zal zijn met je P. Hij zou je toch Zaterd. door Jo 't geld
zenden. Zou Kl. dat drinken niet kunnen laten? Je schrijft me toch al heel weinig
van jezelf W. l.! niet eens waar je aan bezig bent! Je P. zei dat je daar tevreden was
en liever nooit meer in Hol. kwam, dat kan ik best begrijpen! Als je hier gebleven
was zouden ze dat schilderij wel aangekocht hebben denk ik! Je hebt gezien hoe
goed de vrienden in 't Dagblad over je schreven en verder anderen ook. Maar 't is
toch vervelend hier in Hol. als je er eens in bent geweest zooals jij en nu hebt je
toch nog genoeg vrienden die je steunen als 't noodig is. Ik zou al heel graag eens
bij je zijn in 't voorjaar, zou je ons kunnen logeeren? Waarom zendt je geen portretje
van Bla.? Waarom kunt je niet zeggen zooals 't is wat begrijp ik toch niet W. l.? Nu
ik hoop maar dat je niet te veel verdriet en narigheid van Kloos zult hebben; is er
niets aan te doen? Ik kan je niet helpen nu, dat wou ik! Zeg me ook wat er in m'n
briefje stond waardoor je dacht dat we je niet begrepen? 't Is toch vreeselijk van Kl.!
Th. schrijft je morgen. Zendt je een portretje en van de straat? O! ja dank hart. voor
de ets, hij is er.
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[1:1]
Wie schrijft je 't meest? Verwey of Boeken en Karsen, hoe is 't met Breitner?

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [29 november 1888]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
Zoo'n opschrift is anders overbodig. We hebben je ets uit Arti gekregen, maar nog
niet uitgepakt want ik had geen tijd en hij moet misschien nog een paar dagen staan.
Bij Karsen zag ik hem laatst ook, toen ik bij de opening van Arti in Amsterdam was.
Je schilderijen wil ik met genoegen ergens heen sturen, maar dadelijk na de sluiting
is er nog niets, moeten ze in 't land blijven
[1:2]
of komt dat er niet op aan? Volgens de gewone zegwijze moeten je ooren wel dikwijls
toeten, want we spreken vaak over je. Hoe komt het dat je vrienden je niet schrijven,
zijn ze je nu al vergeten? Ze hebben het zeker ook te druk. Het is vanavond en
tegenwoordig onrustig op straat - optochten houden enz. en morgen vertoonen ze
in Scheveningen dat Willem I uit Engeland terug komt. De kleine Juf. van Cobi gaf
zooeven een opgewonden vertelling
[1:3]
van Scheveningen met erepoorten van vischnetten, enz.
De laatste tijd zie ik de Zwart nog al eens op Pulchri en ook eenmaal bij hem thuis
geweest, hij woont weer heel goed, zooals hij zelf zegt ‘fijn’, ouwe kast, ouwe tafel,
enz. Hoe ziet het er bij jou uit? ook fijn? Het woonen bij een land lady klinkt in mijn
ooren al zoo voornaam. Ik heb tegenwoordig al heel weinig tijd, of liever gezegd ik
kom voortdurend tijd te kort, daardoor heeft het zoo
[1:4]
lang geduurd dat ik je een briefje kon terug zenden. De dagen zijn zóó kort! Bij jou
misschien nog korter. Kun je bij gas schilderen of ben je als 't donker is uit
geschilderd, ik meen heb je tegen dien tijd je ziel van eenige indruk verlost. Als ik
te rade ging naar hetgeen je me in der tijd zei, dan moet haast niets liever voor je
zijn dan zoo min mogelijk uit Holland te hooren, want hoe kan anders je wensch
vervuld worden, om van al die menschen af te komen?
Anne heeft in Leiden prachtig gezongen!
[2:5]
Het is opmerkelijk dat je altijd vertelt dat B. biefsteak bakt, bakt ze ze met boter?
Tusschen beide geniet ik van je sigaren nu ook. We zijn druk bezig een poppekast
voor de kinderen te maken, hij belooft heel mooi te worden, zondag a.s. komt er
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waarschijnlijk een eerste uitvoering. Daar moet ik nu weer aan. Je zei het uitzicht
op je kerk te willen zenden, daar ben ik nieuwsgierig na. We hebben de lichtste ets
aan Bouwens gezonden voor 't album, de uitgave duurt lang. Hoe gaat het met
Kloos? Het is ellendig dat gesukkel en gescharrel met hem. Hoe houdt je 't uit!?
Nu, alles goeds gewenscht en een hand
t.t.
Tholen

Willem Witsen aan Frederik van Eeden
Plaats: Londen
Datum: 29 november 1888
Verblijfplaats: UBA, XXIV C 90, Witsen4

[1:1]
Londen 29 nov. '88
Bijgaanden brief heb 'k in m'n zak gehouden beste Free omdat 'k 'm geschreven
heb in 'n vervelende weeke stemming; eerst dacht 'k 'm nu maar meer te zenden,
maar er staat toch een en ander in wat 'k graag heb dat je weet. - Hein is sints 'n
paar dagen hier en op 't oogenblik zijn ze zamen uit. Van middag moeten we eten
r.

bij m Kapteyn.
Hein heeft van daag, toen ik er niet bij was, Willem de verzen van Verwey laten
zien. Ik schrikte er eerst van - maar toen 'k binnenkwam zei W. dadelijk heel
opgewonden: ‘Kijk 's Wim dat moet je zien. Lees 't 's voor mìjn plezier’ en toen heeft
hij me 'n paar sonnetten
[1:2]
voorgelezen en hier en daar regels laten zien; en hij was zoo vroolijk, en hij vond 't
zoo verschrikkelijk slecht, alles rijmelarij, zeid-ie, en zoo jammer van zoo'n groot
kunstenaar. Hij las er een van de Christus sonnetten tegen over en begreep maar
niet waarom dat boek zóo slecht is. Hij heeft 't heele boek door gelezen en beurtelings
gelachen en gehuild - gelachen om 't belachelijke en 't leelijke; gehuild om 't jammere.
Hij is tegen woordig heel goed en drinkt weinig. We hadden gisteren ochtend geen
van drieën geld, - en bespraken allerlei middelen om er aan te komen. Ik krijg niet
voor Saterdag en gisteren was 't Woensdag - en niets in huis.
[1:3]
Willem wou Hein in den lommerd zetten en ik dacht er aan om m'n etsen te gaan
aanbieden aan Buck & Reid of zoo, voor wat ze er voor geven wilden. Maar op éens
- W. noemt 't de Voorzienigheid - houdt er 'n cap voor de deur stil en komt 'n heer
aan kloppen; God beware dat is Wisselingh zeggen we alle drie. Wisselingh met
z'n vrouw. W. zei dadelijk: je moet wat geld van 'm leenen. Maar 't was niet noodig
want W. kwam 'n stuk of wat afdrukken van m'n laatste ets koopen, - zoodat we uit
den brand waren. Ik heb met Wisselingh gegeten gisteren in z'n hotel en verder 'n
heel genoegelijken avond gehad. Maar vin je 't niet curieus? We waren wezenlijk
zóo verlegen met onze
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[1:4]
positie. Hein blijft 'n paar weken hier denk 'k - dat is heel prettig, ook voor W.W. is
erg ongerust over de aflevering en over de bazigheid van Verwey. Hij spreekt er
aldoor over.
Ik geloof dat 'k Verwey heelemaal niet meer schrijf. Ik heb soms medelijden met
'm; maar als de indruk juist is die 'k de laatste dagen gekregen heb uit 'tgeen W.
vertelt en wat jij schrijft dan is hij heel slecht en erg klein. Hij denkt sterker te zijn
dan iedereen. - Nu beste Free, moet je m'n geschrijf maar nemen voor wat 't is. Ik
heb veel moeite met schrijven en zeg nooit wat 'k had willen zeggen.
Als je 't missen kunt zou 'k erg graag zoo'n aardig portretje van Hans hebben. Ik
heb nooit in de werkelijkheid gezien dat ie zooveel op jou lijkt. Enorm, de bouw van
z'n oogen en 't neusje.
Adieu, veel groeten.
Wim

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Londen
Datum: 8 december 1888
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18013

[1:1]
Londen 8 Dec. '88
Alles wat 'k je schreef was waar en ernstig. Ik hèb erg verlangd naar je verzen; ik
had 'n veel te grooten indruk van dien laatsten tijd in Holland om niet te verwachten
van jou - wien 't zoo nà aan ging - dat je heel mooie dingen zoudt maken. Je weet
hoe blij 'k was toen je 't me vertelde, op je kamer, dat je zoo veel gewerkt hadt. En
toen 'k je verzen kreeg, kon 'k ze niet dadelijk lezen omdat 'k aldoor samen was met
Kloos en 'k bàng was dat hij ze lezen zou. Daarom schreef 'k je toen niet; en later
op je briefje
[1:2]
waarin je schreef over 't schrijven naar Londen dat je niet aangenaam gemaakt
werd, bedacht 'k dat ik je niet eens bedankt had voor je verzen. Toen deed 'k 't; en
'k had erbij willen schrijven over 't inschrift dat me terugbracht in dien nacht van ons
laatste gesprek. Wat 'k in dat inschrift zag, zal 'k je nu ook niet zeggen omdat 'k
geloof dat 'k me vergist heb - en 'k wilde je bedanken zonder er iets bij te voegen.
En dat wàs geen banaliteit. Want 'k voelde veel voor je - Albert - al vond 'k ook zooals 'k je in dien nacht
[1:3]
ook gezegd heb - dat je niet mooi deed tegenover Kloos. Ik zag uit je voorlaatsten
brief dat je 't zoo ànders opvatte - en 'k erken dat je daar reden voor hadt - en 'k
schreef je niet terug omdat 'k 't onaangenaam vond je te zeggen dat je je vergist
hadt. - Je verzen zelf had 'k niet gelezen en iets later schreef v. Eeden me - in
antwoord op 'n vraag van mij of Kloos je verzen lezen mocht - dat ik zelf ze ook
maar niet lezen moest. Maar toen is Boeken gekomen die ze Kloos wèl heeft laten
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lezen; en 'k heb ze toen ook gelezen en gezien dat 'k daaruit begrijpen kon wat 'k
eerst niet had begrepen in je. En dat begrijpen deed me verdriet even als je verzen
zelf. Ik had je dat niet willen schrijven als er geen misverstand uit was ontstaan
omdat 't er voor jou weinig toe moet doen of 'k je verzen mooi of leelijk vind. Maar
nu 'n explicatie noodzakelijk is kan 'k niet anders zeggen dan dat 't me spijt dat je
die verzen geschreven hebt. Meer hoef 'k niet te zeggen.
Er is iets in je brief dat me denken doet aan 'n
[2:4]
bedreiging om Free te laten lezen hoè oneerlijk en dubbelhartig 'k wel ben. Dat spijt
me. Je zou me 'n groot plezier doen met Free alles te laten lezen wat 'k je schreef.
Uitvoeriger te schrijven lijkt me onnoodig. 't Zou tot niets leiden. Maar 'k hoop
wezenlijk dat 't je verder goed gaat Albert. Leef wèl.

Willem Witsen

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 december 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kerkstraat 260
15 Dec. '88
Beste Wim, Je moet niet boos of zelfs maar spijtig tegen me worden, nu ik je het
volgende zeggen ga. Want ik geloof, dat het het beste en nuttigste, schoon niet het
makkelijkste en vrijste is, wat ik doen kan.
Ik ben dan besloten om in Amsterdam te blijven en de zorg voor de N.G. geheel
op me te nemen. De eerste aanleiding tot dat besluit gaf jouw brief, dien ik natuurlijk
niet pleizierig vond. Ik zal dáár niet op antwoorden. Als jij de dingen zóó inziet, dan
is het natuurlijk voor jou zoo, en dan zou het bij mij alleen een zucht om gelijk te
hebben kunnen zijn, als ik mijn inzichten tegenover jouwe ging construeeren. Jij
vindt dat ik je hinder - goed: ik kan er niets tegen zeggen, dan: 't spijt me erg, ik had
het niet gedacht.
Apart te gaan wonen, is me om meer dan één reden onmogelijk. Welke die
redenen zijn, behoef ik ook
[1:2]
niet uit te leggen, omdat er geen kwestie meer van is, dat ik niet hier zou blijven.
Maar dit moet ik je toch wel zeggen, dat ik je zeer dankbaar ben voor wat jij voor
me gedaan hebt. In een tijd dat ikzelf m'n bezinning kwijt was, en de menschen om
me heen geen van allen wisten, wat ze doen zouden, was jij de eerste die een
verstandigen maatregel nam, en het beste deed wat er voor me te doen was. Ik zal
het mijn leven lang niet vergeten, en wij zullen ook ons leven lang beste vrienden
blijven, want jij bent - ik behoef het je niet te zeggen - niet een van de menschen,
die mij uit eigenbelang kwaad zouden kunnen doen, of op wie ik in verloop van tijd,
zou kunnen gaan neêr zien, als van een leelijker soort. Zoo blijft er dan toch iets
staan in dit leven, waar de meeste mooie dingen komen, en voorbij gaan voor altijd.
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Maar je brief is niet de oorzaak, dat ik hier blijf: die ligt in wat er hier sedert mijn
komst gebeurd is. Toen je brief kwam, had ik al een reglement van orde in m'n zak,
waarin alles stond, zooals ik het hier, zoolang ik in Londen zou zijn, hebben wou.
Maar je brief maakte me weêr besluiteloos, tot dat ik merkte, dat ze hier heel graag
hadden, dat ik bleef, en dat ik dan alles gedaan kon krijgen, wat ik wenschte.
[1:3]
Want ze hebben hier allemaal een meer of minder uitgesproken afkeer van Verwey
en zijn tegelijkertijd heel bang voor hem. Ze zien in mij het eenig mogelijke
tegenwicht, en ik ben ook feitelijk de eenige, waar hij niet tegen op kan, omdat ik
secretaris ben, en al zijn baas speelderij niets is dan een zich aanmatigen van
dingen, die mij toekomen. Zoo is er dan gister avond weêr een vergadering geweest
van ons drieën, waarin het volgende reglement is vastgesteld.
[begin inspring]
1. Er worden geen literaire stukken en boekbeoordeelingen aangenomen, dan
die alle de 4 redacteuren in de gelegenheid zijn geweest om te lezen.
(In de praktijk komt dit hierop neer, dat er niets van V. in de N.G. komt, wat ik niet
goedgekeurd heb)
2. De eenige, die het recht heeft, copie naar de zetterij te brengen is de secretaris
of diens gemachtigde.
ste

3. De secretaris heeft het recht copie, die na den 25
de eerstvolgende aflevering niet aan te nemen.
(Dit artikel is zeer vruchtbaar aan combinaties.)
4 Bij de boekbeoordeelingen zullen geen boeken

wordt aangeboden, voor

[1:4]
besproken worden, die het onderwerp uitmaken der Literaire Kroniek.
(Vind je dit niet kras?)
5. Er wordt door den secretaris een lijst van ter recensie gezonden boeken
gemaakt, en die boeken op de vergadering verdeeld.
(Dat deed Verwey tot dusver naar eigen willekeur)
6. De boeken ‘op zicht’ van Schröder worden voortaan aan den secretaris gestuurd,
in plaats van aan den heer V.
[einde inspring]
Je ziet, Wim, ik kon niet meer verlangen. Het eenige, wat ik heb toegestaan, is
dat de vergaderingen van V.v.d.G. en v.E. de officiëele vergaderingen heeten, terwijl
die van mij, v.d. G. en v.E. maar ‘bijeenkomsten’ heeten. Daar komen Diepenbrock
en Gorter: ik moet uitscheiden. Spoedig meer. Schrijf mij ook eens.
t.t.
Willem.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 december 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Amsterdam 17 Dec. '88.
Beste Wim, Het gaat ons hier heel goed en het bevalt mij hier in Amsterdam ook
weer nogal. De lui zijn niet erg veranderd. Alleen, Goes heeft een litteeken boven
zijn linker oog, van een slag op zijn kop van twee kerels om een hoek van twee
straten in de Nieuwe buurt. De Bodega is er nog, en de Poort nog en de Franciskaner
ook, of Alhambra er nog is weet ik nog niet, want ik ben er nog niet geweest. Zij
waren allemaal heel blij dat ze ons weer terug zagen. Looy heeft een stuk over de
Stemmingen geschreven, waar ze allemaal boos over zijn en dat nog niemand
gelezen heeft.
[1:2]
Willem is steeds zeer goed in zijn humeur, en in zijn schik over den gang der redactie
zaken. Albert heb ik nog niet gezien. Ik heb hem twee sonnetten gestuurd, maar hij
heeft niets van zich laten merken. Ik heb ook al wat meer geschreven en ik geloof
dat ik daar nog wel wat mee zal voortgaan; als het wat meer is zal ik wel eens wat
sturen.
Ik heb een goede reis gehad, behalve dat ik 'm op de boot een beetje heb om
gekregen. Zoodat ik in de salon een mof half in 't holl. half in 't Engelsch heb
uitgescholden. Toen ik thuis kwam vond ik daar Kloos en Gorter aan het koffie
drinken en Gorter
[1:3]
aan het voorlezen van zijn gedicht. Ik heb het ook voor gedeelten gehoord maar
het is moeielijk hem te volgen. Hij leest zeer eentónig. Het is een opeenvolging van
fantasieën, van de natuur met goden erin. Kloos is er zeer mee ingenomen. Het is
hier zeer zacht en vooral in de kamer nog al warm. Wij amuseeren ons zeer met de
jongste persproducten. Zooals de portefeuille c.a. Ook lezen wij dikwijls aan andere
jongelieden het stuk over de Bulgaarsche letterkunde voor dat zij tot nu toe niet
gesnapt hadden.
sen

Gisteren hebben wij met zijn 6 na het eten koffie gedronken op de zeer artistieke
kamer van den hoogst ontwikkelden Biederlack. Hij zal ons nooit weer inviteeren,
ook
[1:4]
zal hij in het vervolg in andere opzichten vóorzichtiger met ons zijn.
Willem heeft nog altijd niet die twee pakken gekregen die hij uit London verwacht.
Schrijf mij eens van je werk aan de bruggen en andere publieke werken.
Vale
t.t.
Hein

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: Londen
Datum: 25 december 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
11 Camden Park Road
Camden Square London N.W.
25 dec. '88.
Ik zou wenschen, Hoog geachte Heer, U op een niet banale wijze te bedanken voor
uw welwillende introductie bij den Heer Tadema. Door verschillende omstandigheden
was 'k verhinderd - 'k heb o.a. gedurende twee weken m'n bed en kamer moeten
houden - eerder gebruik te maken van de gelegenheid om kennis te maken met
een zoo groot kunstenaar en aangenaam mensch. - Toen ik voor 'n paar weken
o

geleden de Grove End Road gevonden had, en, de nummers volgende, voor n 17
kwam, ben ik - 'k maak
[1:2]
excuses voor 't belachelijke - vier, vijf malen voorbij geloopen - eerst aan dezen,
dan aan genen kant van de straat - vóor 'k dorst bellen aan de poort van de hooge
muur, achter welke, boven de zwart-groene bladeren massaas van laurier- en
misschien andere zuidelijke boomen, - 'k een huis zag - groot als 'n paleis - van 'n
zeer origineel gecomponeerde bouworde - dat door z'n sterk persoonlijk cachet, me
dadelijk denken deed aan 't mij bekende werk van den hoogbegaafden bewoner.
Maar toen 'k weer langs de poort kwam, - om mezelf den terugweg af te snijden was 't de schuld niet van m'n dùbbel-ik? - ìk althans kon 't niet helpen - trok 'k aan
de bel - affreus in de war door m'n stoutmoedigheid en 't deftige sonore metaal
geluid van 'n koperen schel, [1:3]
onmogelijke pogingen aanwendende om 'n onverschillig gezicht te zetten; terwijl 't
me 'n heeleboel inspanning koste, me te herinneren wàt 'k eigenlijk in 't engelsch
vragen moest. Evenwel, een maal uit m'n benauwde fantasieën door m'n eìgen
stem en die van 'n heel beleefd en - nog meer - àardig dienstmeisje, was 'k uiterlijk
heel kalm, hoewel altijd 'n beetje verlegen - toen, nadat ik eenigen tijd gewacht had
in 'n omgeving waarvan 'k later de impressie had van wit marmer en koper,
geschilderde paneelen en oud-hollandsche kussens met geborduurde wapens, tegenover 'n serre met heerlijk hooge, enorm rijke planten in 'n frische zoele
temperatuur; - toen Mevrouw Tadema zich zèlve de moeite gaf mij te komen zeggen
‘que son mari serait
[1:4]
enchanté de me recevoir, lundi entre trois et six heures.’
De daarop volgende Maandag was 'k ongesteld en zond 'k m'n excuses aan den
Heer Tadema; waarop 'k 'n zeer joviaal antwoord ontving. En zoo is 't gekomen,
hooggeachte Heer, dat 'k, na meer dan twee maanden in Londen te zijn geweest pas gisteren middag de vruchten heb kunnen genieten van uw welwillendheid. De
Heer Tadema heeft me zeer vriendelijk ontvangen en zich de moeite gegeven mij
'n groot gedeelte van zijn huis te laten zien, waar alles mij frappeerde door een zeer
superieuren smaak. De heer Tadema vertelde me dat er geen ornament in zijn huis
is wat hij niet zelf ontworpen en geteekend heeft. Mij dunkt de heele conceptie 'n
merveille; en de uitvoering grenst aan 't miraculeuze. Het is àf als een van zijn
schilderijen, in al de
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[2:5]
rijke combinatiën van marmer en metalen, kostbare stoffen en zeldzame steen
soorten. Voor 't eerst van m'n leven ben ik in de gelegenheid geweest de realisatie
te zien van 'n illusie zooals veel kunstenaars moeten hebben. Maar mij dunkt voor
't bewonen van zoo'n huis een bizondere persoonlijkheid noodig - terwijl ik voor mij
zelf - als ik me permetteeren mag dit te zeggen - me er zeer weinig op mijn plaats
zou gevoelen.
Hoewel de heer Tadema mij in enkele opzichten aan U deed denken, - en ik de
eer had voorgesteld te worden aan Mevrouw Tadema en haar dochter - was 'k toch
zeer op m'n gemak en weinig geïntimideerd. Meer dan een uur heb 'k met veel
genoegen geluisterd naar de zeer onderhoudende conversatie van den Heer Tadema
over zijn werken, zijn reizen
[2:6]
zijn opinies, etc; en toen ik afscheid nam heeft hij mij geanimeerd om nog eens
terug te komen, van welke invitatie 'k stellig gebruik zal maken. En wanneer U mij
wilt permetteeren nog meer over mezelven te schrijven zal ik hier bijvoegen dat tot
nog toe 't verblijf in Londen me zeer goed bevalt; dat 'k al aardig in m'n werk begin
te komen; dat ik me heel goed schikken kan in 't alleen zijn met m'n werk en m'n
boeken: 'n alleenigheid die alleen afgebroken wordt - vergun me dat 'k er geen
doekjes om wind - door bezoeken van 'n engelsch vriendinnetje uit 'n café chantant.
In den beginne is, zooals U misschien weet, Kloos hier geweest, maar in 't belang
van de N.G. is hij weer naar Holland terug gegaan.
Met m'n excuses dat 'k U nu pas geschreven heb - maar 'k wilde 't niet doen vóor
m'n bezoek aan den Heer Tadema - en m'n beste wenschen in het toekomende
jaar, blijf 'k, hooggeachte Heer met de meeste hoogachting,
uw zeer toegenegen
WillemWitsen

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Londen
Datum: 27 december 1888
Verblijfplaats: KB 69 E 4, nr. 94

[1:1]
Londen 27 dec. '88
Ik heb je tot nog toe niet geschreven beste Willem, om meer dan eén reden. Ook
o.a. hierom dat 'k vreesde je - geen boozen of zelfs spijtigen, maar 'n verdrietigen
brief te schrijven omdat alles anders loopt, en altijd, als ik 't zou wenschen. Ik geloof
wel dat 't goed is voor alles dat je weer in Holland bent, om daar de rechten te
verdedigen die je anders toch langzamerhand ontfutseld zouden worden. Ik geloof
ook dat 't goed is voor mij en voor m'n werk dat 'k me niet meer zoo direct heb bezig
te houden met 'n leven dat sterker en heviger is dan 't mijne, dat over me heen
kwam en me overdonderde. - Maar te zeggen dat je me hinderde, of dat ik dat vond
- dat is hard. Want wat 'k al zei in dat briefje, houd 'k vol; en zeker is, dat wanneer
je ooit weer ziek werd of om een of andere reden 't
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[1:2]
noodig hadt uit Holland weg te komen ik de eerste zijn zal om te zeggen: Willem
kom bij mij - ik zal voor je zorgen en voor je doen wat 'k kan. - En ik houd genoeg
van je om 'n heeleboel te verdragen; - maar 't was onnòodig, zelfs verkeerd voor
alles vooral ook voor jezelf, om 't mekaar moeielijker te maken dan noodzakelijk
was. - Ik schrijf dit ook niet om gelijk te hebben - maar omdat 'k 't zóo zie - en als 'k
ongelijk heb - ja, dan zou 't me vreeselijk spijten.
't Verdere gedeelte van je brief deed me erg veel plezier; en dat reglement lijkt
me voor jou al heel gemakkelijk - in zooverre dat je eigenlijk heelemaal de baas
bent. - En nu zal 'k je enkele dingen schrijven die je misschien als ouwe kennissen
'n paar minuten plezier zullen doen. Ten eerste moet 'k je zeggen dat de eerste
dagen nadat eerst jij en toen Hein weg waart gegaan, - 't heel ongelukkig
[1:3]
gesteld was met 't debiet van sommige gelegenheden, - met name van de Bodega,
Short's en verschillende bars. Er is sprake van geweest dat de Bodega zou
likwideeren en de bar aan de overzij was gedreigd met 'n finaal bankroet. Wel is
waar heeft die dikke leelijke jufvrouw van hierover, hier 'n zoenoffer gestuurd in de
vorm van twee pinten Burton en zes tweestuivers sigaren - maar wat kan ik er aan
doen?! - Ik ben den laatsten tijd heelemaal alleen: B. is met Lizzie en d'r heele familie
naar Islington bij haar broêr en zuster, om kerst feest te vieren. Daar doen ze hier
veel aan. Ik geloof dat ze 't heele jaar leven in 't vooruitzicht van dien grooten fuif.
e

- Die dagen zag je niemand op straat: 'n Zondag in de 4 macht. En ieder huis
dreunde van 't feesten. Ik weet niet hoeveel millioenen
[1:4]
kalkoenen er opgegeten zijn op dien eersten kerstdag en hoeveel puddingen. - 't
Hoofddoel is: je 'n ongeluk eten en stom dronken naar bed gaan. Heel Londen was
eén fuif - en ze kunnen er wat meê, als ze beginnen: wat moeten die menschen hun
zielen er haveloos uit zien; me dunkt als 'n bedelaars hemd. I couldn't eat it, could
you? - Ik eet tegenwoordig in de Horse shoe voor 10 stuivers; - den laatsten tijd ben
'k in denzelfden finantieelen toestand als dien dag dat Wisselingh kwam. - Weet je
ook of Free kwaad op me is. Ik zou dat zeggen omdat hij me nog altijd niet
geantwoord heeft op dien brief. - 'k Breng 't in verband met m'n kwade vrinden
worden met Verwey - dat me inzooverre prettiger is, dat 't me in ieder geval 'n zuivere
positie geeft tegenover hem. Maar van Free vin 'k 't beroerd. Weet jij er iets van?
Schrijf me nog 's, zonder te antwoorden op dingen die je misschien vervelend vindt.
Ook kan 'k 't best begrijpen als je liever andere dingen doet.
M'n heel hartelijke groeten aan Hein en 'n hand van je
t.t.
Willem
[1:1]*
Wanneer wil je hebben dat ik je goed zend?

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Nieuwer-Amstel
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Datum: [28 en 29 december] 1888
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Vrijdagavond. 1888.
Van morgen kreeg ik je brief, en nu zal ik je maar weêr dadelijk er een antwoord
overheen sturen, 'k moest 't eens laten sloffen, en dan maakte ik mijn eigen woorden
tot schande. 'k Was eigentlijk van plan je van mijn kamer zolder af te schrijven, dan
wordt mijn gepraat vanzelf wat kneuteriger, maar ik moest in stad wezen, en dus
moet het je maar nemen zooals het is.
Ik las met erg veel plesier, dat het je na je zin gaat, en 'k voelde de groote lust
om dadelijk maar zelf alvast naar Vlissingen te gaan, dan kom je van zelf in Londen,
niet waar? 't Is gek dat ik daarvan heelemaal geen voorstelling heb. Als ik aan
Londen denk, zie ik de St. Paul van een oud plaatje uit een stuivers magazijn toen
ik klein was, en rijen van harnassen in de Tower, dat 't eerst, dan komt Dickens met
zijn zwarte cours, of hoe hieten die dingen in de City die zie ik niet zoo erg, die weet
ik beter, omdat het geen plaatjes waren,
[1:2]
al die klerken en advocaten-zwartheid uit zijn, ik vind nog altijd mooie boeken. Je
zult dat misschien een beetje onnoozel vinden, maar ik zal je toch zeggen, dat ik
nog wel een beetje van de Genestet ook houd, ik lees er wel nooit in meer, maar ik
heb er toch eenmaal heel veel van gehouden, dat weet jij nog wel oude jongen, nu,
zulke dingen lukt het me nooit heelemaal aan de kant te zetten.
Maar er is nog een andere voorstelling die ik van vroeger van Londen heb
gekregen, en die ik toch waarachtig de mooiste vind. 't Is van een arme jongen die
naar Londen op weg is, met een zwarte kat, zijn naam weet ik niet meer, maar 't is
een bekende gebeurtenis, tenminste dat werd zoo verteld. 't Is een kleine jongen,
en hij gaat op weg, en is dicht bij de poort van Londen, en daar beginnen de klokken
van St. Paul - rom dom - dom, rom - dom dom, Lord-Mayor van London. 't Aardige
in de vertelling is dat die jongen, Lord Mayor van
[1:3]
Londen word ook.
't Spijt me toch eigentlijk dat ik dezen niet op mijn kamer schrijf - om de pennen
in de eerste plaats, ik kan die magere stalen pennen niet goed meer velen 't worden
altijd kladderige brieven. Bovendien de poort is geverfd en stinkt, van begeerte eerst
had ik er staan, verf, maar ik houd er van, af gerondde brieven te schrijven, de boel
moet aan-mekaar zitten vind ik, ook in een brief, of nog beter juist in een brief aan
je beste vrind, na jezelve, want zooals je zelve terecht eens zei, en nu met andere
woorden wéér, of je wil of niet, je bent altijd zelve, de beste vrind van je zelve.
Wat Kloos van Londen me zei, toen ik hem vroeg, hoe 't zoowat was, is nogal
vaag voor me. Groote grijze blokken, dat was geloof ik het voornaamste. Hein, die
ik nu s'avonds dikwijls weêr vrolijk zie, laat heelemaal niks los. Die doet op 't
oogenblik
[1:4]
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niks dan sonnettten maken, hij is al aan zijn tiende, een las ik er, tegen Albert, dat
vond ik heel mooi en gedragen, maar gisteren avond, las ik er weer één, over een
spoortrein en daar heb ik bij God, geen bal van gesnapt.
Je moet me niet kwalijk nemen Wim, dat ik me maar zoo gaan laat, en de boel
zoo door mekaar haspel. Wat je me schreef, heeft zoo volmondig mijn goedvinden,
dat ik geen kans zie, er nogmaals over te beginnen. Blijf jij maar in Londen, jij zult
je zaakjes daar wel doen, zooals jij ze gedaan hebben wil, zoover je dat kan, niet
waar?
Je bent toch eigentlijk een nare vent om brieven aan te schrijven, jij, die de
uitgekrabte woorden ontdoet van hun inkt schors, bom. Ja, ik was begonnen om
over je schilderij te praten, maar wezentlijk ik liet het uit een soort van afkeer die ik
gekregen heb, daar over zulke dingen al zoo veel te hebben hooren praten. In 't
kort, ik zag het anders, 't leek me of
[2:5]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
je veel in veranderd had, ik vond het hier een vreemd geworden ding voor me, ik
vond de lucht koud geworden, de grond van een fluweelige hardheid, un peu forcé,
alleen die twee figuren waren voor mij dezelfden gebleven, het prachtige gebaar
van die man, het heerlijke gebuk van al die twee werkers. Daar dat is alles, maar
zooveel vind ik en vast nog wel meer ook in mijn eigen gedoe, nou had ik dan geen
gelijk er niet op door te gaan.
Ik schilder geregeld, ik schilder een studie, heel ernstig wil ik dat proberen van
een mooie jongen, en ik heb op 't oogenblik de satisfactie van te gelooven dat er
vooruitgang is. Hij is bij na klaar hoop ik en dan denk ik dadelijk bij je te komen. 't
Is een smeerlap die jongen, een sensuele fielt die ik machtig mooi vind, van kleur
en expressie
[2:6]
alle dagen als hij bij me is, vind ik hem weêr mooi, dat vind ik het mooie. Ook aan
die groote dans ben ik bezig, maar ik vrees dikwijls zeer, dat ik dat niet zal kunnen
maken nog, enfin, maar proberen werken moet een mensch als ik, toch.
Maar nu is er nog wat anders. Kijk eens, ik heb een les, die met Februari,
afgeloopen is. Nu kan ik er best een veertien dagen uit breken, en als je dat liever
hebt wil ik dat wel doen ook, maar gesteld eens dat het me best beviel, zou het dan
niet jammer zijn, daarom zoo gauw terug te moeten, want van dat retour van Kloos
zal het wel al te laat zijn, ofschoon het een buitenkansje was. Summa summarum,
ik kom verdomd graag, ik kom verdomd gauw, maar die smeerlap van een jongen
loopt me als ik niet oppas, vort. Je hebt je geen idee van zoo'n Bohemien, en wat
zoo'n jongen ziet, ook daarvoor wil ik hem te vrind houden.
Maar genoeg geleuterd.
[2:7]
Ik bestel een glaasje grog, dan kom ik beter in de stemming. Nu ik mijn schilderij in
Arti verkocht heb aan de verloting (Karsen en Tholen, hebben van je kennissen, er
ook een verkocht) ben ik zonder drukkende erge zorgen, mijn schulden zijn betaald,
en ik houd er een metrès ook op na, bij God, heel stikem hoor, maar 't is toch waar.
Ik vertel je dat bij gelegendheid wel eens, 't is een zaak van filantropie, Jessus ja,
een egoïstische filantropie.
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Als je nog hier waart, en je had lust, geen mensch te ontmoeten en toch een
glaasje te drinken, dan moest je in de Poort wezen. Zoo zie je het vergankelijke. De
resten van de verstrooide bende, zal ik maar zoo zeggen, kommen in de
Franciskaner. Albert zit alleen, en men vreest hem te ontmoeten in de Poort. Er is
een heilige afschuw ontstaan voor Albert. Kloos is zoo verbazend aktief in zijn hekel
hebben, dat ik dat wezentlijk ook al vervelend dikwijls vind. Maar hij doet 't erg mooi
in zijn verzen, dat vind ik ook, alleen ik haat nu eenmaal romp slomp en ik heb er
bovendien geen verstand
[2:8]
van. Ieder zijn eigen affaires.
De Kersdagen was ik bij van Eden o, maar dat zou weêr een lange historie worden.
Ik heb een heele dag lang gewandeld met Trifouillard, de wijze Trifouillard, dat vind
ik een aardig mensch, een goed stuk mensch, lijkt me dat, die onder zijn stereotype
hooge hoed, wel een heeleboel bergt en ronddraagt.
't Is aardig, dat jij van De Londensche kerstviering de zelfde indruk geeft, als ik
indertijd van Venetië en Madrid.
Zaterdag avond NieuwerAmstel
Gisteren avond kwam Goes dit relaas storen. Goes is een vlinder, of doet ten minste
als een vrije vlinder, dus komt die nog wel in de Poort, bovendien was het na elven.
Hij kwam van een reis en had behoefte, aan op wekkende aardsche geneugten, hij
is gezellig bovendien, en dus vroeg hij mij, zijn vettig heden te deelen. Zoo hebben
we dan heel prettig bij van Laar gesoupeerd - oesters met champagne en beste
kaas met koffie. Ik kan je zeggen dat het me goed deed. 't Is aardig dat leven van
mij. Soms, s'morgens eet ik droog brood en dineer ik in klein-Amstel, s'avonds, zit
ik te geuren en te knipoogen tegen een fijn glas, en doe net, of ik die Zeeuwsche
waterbewoners, onovertroffen lekker vind. Ja Wimpje, je ziet wel, dat de oude
mensch nooit sterven wil.
[3:9]
Zaterdagavond.
Ik was even uit geweest om olie, en melk te halen, en in die tusschentijd, doet mijn
kat, bah, en maakt me woedend ik heb het beestje geslagen, en dan bijt ik me de
lip stuk van oogenblikkelijke kwaadheid, hoe dom, als 't stomme dier, nu maar even
mijn voet verwegen ziet, vliegt ze weg van angst achter een schilderijkist - hoe dom
- hoe dom.
Je vraagt me om het Sonnet dat ik de 's ‘van 't Leven’ gemaakt heb. Ik zal 't je er
bij schrijven, maar 't stuk over de stemmingen, kan ik je niet sturen - dat is te lang
- en zou me nu moeite kosten. Ik voel in mijn arm moeheid, zoo heb ik mijn poes
geranseld, eigentlijk mezelve, want ze heeft niet eens gemiauwd.
't Is niet veel zaaks - geloof ik dat Sonnet, maar wat ik bedoeld heb, staat er vrij
duidelijk in. Kloos heb ik niet willen laten lezen, ach waarvoor - eigentlijk. Wat
gebeuren moet, zal later toch wel gebeuren.
[3:10]
Mijn Leven zal een deeltje Leven wezen
En wetten worden mij door ‘Het’ gegeven
Nooit heeft een menschenhand nog neêrgeschreven
Hoogere wetten, dan de ‘Hooge Deze’
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Wat praat gij dan, gij die begint te leven,
Gij die niet voelt wat er ál menschen vreezen,
Gij die niet ziet, dan 't uit Uw zelv' gelezen',
Gij die niet weet, dan voor Uw lijf te leven.
Wat prat gij op dien mensch die nooit zòo raasde,
Die in éen bang-zijn, klaagde éen lang geween:
x)

‘Niet hooren en niet zien meer, zijn van steen’

O, als een mug die op de vlam gaat aan
Bromt gij ‘van 't Leven’ - Trotsche verdwaasde!
Buigt 't hoofd hèel laag, het Leven gaat U slaan.
Nieuwer-Amstel
x)

Dat is de vrij vertaalde versregel van Michaello Angelo:
‘- - - - - e la vergogna dura
- - - - - - - - essere di sasso
Non sentir, Non vedere - - m'es gran ventura
Perchè non mi destar, dèh - parlo basso.’
Je zult ze wel kennen.

[3:11]
Nu, je zult me vergeven dat ik niet meer schrijf.. Ik heb geen lust meer. Schrijf nog
eens gauw terug.
Je
Jac v Looy
P.S. Groeten aan Bibeltje.
Allebé sprak ik van avond nog even, maar van die brief laat hij niets merken.
o

Let je wel op, we wonen allebei N 11. Jij bent verreweg de benijdenswaardigste
van ons twee. Geloof dat maar vast, maar God, god, je hebt geen begrip van de
heerlijke stilte nu om me heen. De stad vèr, werkt niet meer, 't is morgen Zondag
voor de menschen, en 't oude jaar regent zich uit - in geruis - in gesuis - lang heel
lang.
Schrijf nog eens gauw aan je ouwe Kobus.

[1889]
Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Velzen?]
Datum: [augustus 1889?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Wim, ik heb de Nonna, vannacht heb ik twaalf uren geslapen, en van middag ben
ik alweêr in slaap gevallen. Nu ben ik net wakker en neem de gelegenheid even
waar te vertellen dat ik Donderdag naar Ewijkshoeve kom. Mijn les is verzet voor
Woensdag, zoo gebeurt dat. Om twaalf uur ga ik gewoonlijk tegenwoordig uit
Hilversum dus met zoo'n trein kom ik zoowat.... Hoef ik asjeblieft niet te loopen?...
Ik heb voor de zwart en wit-club, drie nieuwe teekeningen gemaakt, ze zijn genadig
in de oogen gevallen van de principalen maar daar niet van.
Vergeef me dit rare brokje papier, dat je nu wel lezen moogt van binnen, 't is nog
al aardig, hoor, een begonnen kladje van verleê jaar.
[1:2]
Ach lieve God, ik ga nog een beetje slapen.
Groet de Cobi's en Tholen, en al de kinderen ook,
je
Jac van Looy.
[1:3]
Onechte kinderen.
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’
‘Hoe ziet het er uit?’
‘Als een olifant’
‘Nee, dat 's flauw. Dat heb je van gisteren [xxxxxx] gehoord.’
‘Nietes.’
‘Welles.’
‘Nou, rood dan.’
‘Nee’
‘Die vaasjes.’
‘Nee’
‘'t Schilderij’
‘o nee’
‘'t Tafelkleed.’
‘nee’
‘Die boeken’
‘Is dat nou rood.’
‘Nou weet ik het’
‘Geef je het op?’
‘Ja’
‘Je Jurk’ ......
‘Nou ik’
‘Nee, je moet eerst raayen’
‘.....’
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.’
‘Hoe ziet het er uit?’
‘Blauw.’
‘Jouw jurk.’
‘Hè, mispoes.’
‘de lucht.’
‘je brand je je brand je.’
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‘t Gordijn’
‘je brand je, je brand je’
‘de portefeuille.’
‘Ja. Nou jij.’

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [begin januari 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Beste Willem, Gorter heeft een brief van het ministerie gehad, dat hij zijn postpakket
in de volgende week terug ontvangt. Het kan slechts aan den Verzender gerestitueerd
worden, omdat ik in Holland ben. Maar hoe moet het nu gaan met het overige wat
aan het Londensche postkantoor voor mij mocht liggen? Is dat nu reddeloos verloren?
Wil je daar s.v.p. eens naar informeeren, Wim?
Ik ben hier heel tevreden, bedaard en opgeruimd. Verwey heeft zich heelemaal
teruggetrokken, zoowel van de vrienden als van de N.G. Hij blijft redacteur maar
komt niet meer op de vergaderingen. Ik denk weinig meer over hem en als ik het
doe, altijd met
[1:2]
een zachte ironie. Hij heeft zich, après tout, nu alles weer zijn gewonen gang gaat,
veel erger vergist in het Leven als ik. Dat is de Nemesis. Ik vind het leven een goed
ding, omdat het mij gewroken heeft. Dat jij en Hein en Free met hem gebroken
hebben, en dat hem al zijn geüsurpeerde macht met één dag is ontnomen, zonder
dat hij iets terug kan doen, is veel meer dan ik ooit had durven hopen.
Hein en ik kunnen het heel goed zamen vinden. De Bodega is nog altijd ons
Bethlehem, waar de Zaligmaker geboren is, maar Hein heeft tegenwoordig
bevliegingen van nuchterheid, en dan doe ik maar meê. We hebben Timmerman
drie dagen te logeeren gehad, een lawine van vloeken en gedeclameer. Hein heeft
toen vreeselijk voor clown gespeeld en de malste dingen gezegd. En ik tierde en
raasde mee, om het leven niet te hooren, net zoo als men in een spoor-coupé zelf
gaat rooken, als het
[1:3]
naar slechte sigaren ruikt. Gisteravond zijn wij in de Blikken Verdommenis geweest.
H. heeft daar zeer serieus met een meid gepraat en verteld dat hij a comic artist in
ruste was. Zij heeft hem toen een adres gegeven van een impresario in
Stratford-street, Londen om een engagement te krijgen. Ik heb hem aangeraden
om als hij naar dien man toegaat te beginnen met zijn verzen voor te lezen. Hij
maakt tegenwoordig voortdurend verzen waarbij heel mooie.
Ja, dat goed van mij. Pak alles s.v.p. in mijn hand koffer, het sleuteltje zit ergens
in mijn kleêren. Mijn inboedel bestaat uit
[begin inspring]
bovenkleêren
linnengoed (boorden, manscheten, zakdoeken etc.)
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ondergoed (hemden, borstrok, onder)
cachet.
Wordsworth
overdrukjes
een paar brieven in de mappe
handkoffer van Hein (met brieven er in)
[einde inspring]
[1:4]
en wat je verder mocht vinden. O ja, nog een deel of wat van Heine en van Helène
Swarth. Wim, ik hoop dat we allebeî een prettiger jaar zullen hebben, dan het vorige
voor een goed deel is geweest. Ik voor mij geloof het wel.
Wat zeiden de Kapteyn's toch wel, dat ik niet weêrom kwam, ik die zóó op Holland
had zitten af te geven? Groet hartelijk B. en L. en M. en zeg aan B. dat ik nog altijd
ben in love with her, deeply and constantly and that neither distance nor time ever
will have power to sever our hearts.
Nu, beste jongen, ‘ik breek af met de pen maar niet met het hart’ en hoop spoedig
iets van je te ontvangen en te vernemen. Mijn haar gaat krullen, 't is heusch. Hein
zegt dat het komt van een verandering in mijn psyche, maar ik houd het er voor,
dat het de Londensche kapper is, die me heeft geshampoo'd.
Nu dan, een hand van
je vriend
Willem.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [april? 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Amsterdam, Maandag avond
't Was zoo goddeloos vuil geworden enfin
Beste Wim,
Ik had je allang eens willen verder beantwoorden op je brief, maar ik had zooveel
te schrijven - uitgestelde brieven, zaken, enz. Lach niet - jij bent een gelukkige
bliksem, want al heb je het niet breed, zorgen bepaald voor de dag van morgen heb
je geloof ik niet. Daar heb je nu mij, pas ben ik uit de schulden door die portretten,
nu komt er wéér een rekening van die goeie jufvr. Loggen f [xx]5 alsjeblieft - daar
2

gaat mijn word wéér
[1:2]

2

2

een mensch altijd weg te trekken om 't zoo nog er ereens te noemen al ontvangen!
2

2

2

Wat zeg je dan we Gorters vers. Ik voor mij, v en Kloos en allen die ik er ove dat
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2

2

ook. 't Aardige is dat ik er gehad heb. Hij is het bij mij voor k gaat zelfs zoo ver,
2

2

2

te beweren, d en hij eigentlijk de eenigen zijn. meeningen, heb ik echter in die t
2

dikwijls gehoord, en zien veranderen, dat ik zoo vrij dingen van te denken. 't Beste
2

2

is nog tien. tien is, en zoo er meer zijn,
In mijn apreciatie van van D zelve nog niet recht eens. Daar heb en bergen. 't
2

2

Ding is gecastreerd of gec want er hoorde een poep scène in, die er
[3?:5]

er is in Arti, tentoonstelling van aquarellen. 't Is jammer dat Wisselingh er niet een
paar van jou heeft kunnen sturen. Tholen heeft allebei zijn dingen verkocht. Die
man heeft er slag van - alles wat hij doet is hoogst aangenaam om te zien. 't Spijt
me, dat ik niet een beetje heb van al die gemakkelijke vlotheid, maar dat is ook
zeker dat het wel een beetje voortborduren is op een gemaakt patroon, maar
benijdenswaardig handig vind ik hem. 't Ziet er zoo oprecht uit. Ik zal je maar niet
zeggen, wat er verder is, en wat het oordeel is; ik heb al tien menschen gesproken
die zeggen dat er niks is; en als ik nu iemand tegenkom, zeg ik: er is niks. Breitner
heeft er een heele groote teekening. Men zegt: ‘trop de bruit pour une petite
ommelette’. Jakop Maris heeft er een jagertje, maar die vind ik lang niet zoo mooi
dingie als dat
[3?:6]
we samen in Bondstreet zagen.
Gisteren heb ik les gegeven in Hilversum 'k krijg f 6.50 voor de les. 't Is een druk
pratende dame, zonder kinderen denk ik, die vreeselijk veel schildert, en aardige
opinies heeft. Op de terugreis bezocht ik Veth, die een paar dagen naar Londen
dacht te gaan, om die mooie expositie te zien, was dat ook Bondstreet?. Vervolgens
heb ik bij Keesje gegeten. Martha was allervriendelijkst; (over 't algemeen ben ik
na die geschiedenis van de dooie kat, een beetje in de publieke opinie gestegen).
We zijn met z'n allen toen gegaan naar Jan Tabak, om thee te drinken, wat een
knutselige namen hebben die landgenooten van ons uitgevonden voor
uitspanningsgelegendheden. Denk ook nog eens aan Kraantje Lek bij Haarlem, en
het Kolkie. Tiens, ik zeg maar alles zoo intiem.
[4?:7]
Wat zal ik je nu nog verder schrijven. 't Papier is op, in de map, en ik heb je zoo
weinig interessants te vertellen. Kloos zit alle avonden te domineren, hoor ik, met
George, Springer, en Koopmans, en schijnt zich met het leven te hebben verzoend.
Hein zit veel op zijn kamer, en is au court d'argent, als ik wel heb. Verder eten de
groote dichters tegenwoordig alle middagen in de V.G.. Waar ik me van tijd tot tijd
met hen ga vereenigen.
Van schilders heb ik je weinig te vertellen voorloopig. Valk kwam me dadelijk, met
zijn gewone hartelijkheid opzoeken. Hij heeft al zijn oude
[4?:8]
doeken opgeruimd weêr, en begint wéér nieuwe. Hij heeft geen cent.
Doe nu nog mijn goeie groeten aan Blanche. Ik zal haar de volgende maal ook
een klein briefje schrijven, maar dan moet ze eerst allerlei engelsche woorden op
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een papiertje sturen, daar zal ik dan wel met wat Hollandsch er tusschen een
begrijpelijk briefje van samenflansen.
Als je mijnheer en mevrouw Kapteyne bezoekt, zou je ze dan wel willen groeten
van mij.
En nu, jongenlief, zeg ik je genacht, 't is twaalf uur, en de Poort is bijna leeg. Nu
denk ik nog even, dat ik weet nu, waar mijn gekeuvel terechtkomt, en dat geeft me
weêr een oogenblikje plezier. Houdt je goed.

Je
Jac. v Looy
Hebt je mijn briefkaart ontvangen? Ik weet niet goed of ik hem in de post heb gedaan!
[3:5]*
M. Stark is nog altijd in Engeland, maar Londen uit hoor ik.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [tweede helft juni 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, dit briefje levert je het bewijs dat niet alle schepen die 's maandags in
zee steken noodzakelijk met man en muis vergaan moeten, misschien heeft de
maatschappij het behoud van haar schip dezen keer wel aan mij te danken, je weet
wel: onkruid vergaat niet. - We hadden een voorspoedige en mooie reis; een
heerlijken nacht en een heerlijken morgen; 't reisje heeft me geloof ik veel goed
gedaan; een handdruk in ruil voor je gastvrijheid.
Per ongeluk heb ik dat boekje dat ik voor Blanche bewaarde in mijn zak gehouden,
ik stuur het hiernevens aan jouw adres terug. De eersten die ik gesproken heb waren
toevallig Kloos en Boeken, ik heb ze de groeten van je overgebracht. Ik zit vreeselijk
in de drukte en schrijf je binnenkort wel eens weer.
Hartelijk gegroet door
je toegenegen
Ed.Karsen
Groet Blanche s.v.p. voor mij.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: juli 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Juli 89
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Beste Wim, als je weer eens in Amsterdam komt en zoo stilletjes weer weg gaat
zonder dat ik iets van je zie zal ik dat heel erg gemeen vinden, ik hoop dat je je in
dat opzicht beteren zult. Ik zal het dezen keer zoo heel kwâlijk niet nemen omdat
ik je pas zoo'n kleine drie weken misschien erg genoeg verveeld heb. Hoe dit zij, ik
heb er van geprofiteerd, en hoewel ik de eerste dagen na mijn thuiskomst erg moede
was, voel ik me nu veel beter en sterker. Ik heb veel mooie herinneringen aan
Londen meê genomen en bewaard.
[1:2]
Je moet me zooals vroeger weer eens schrijven en als je wat van hier weten wilt
het mij vragen hoor! Ik ben druk bezig dat lastpostje dat je voor mij hebt achtergelaten
zoo goed mogelijk te vervullen, ik bedoel het penningmeesterschap der Etsclub. 't
Is wat lekkers dat moet ik bekennen. Schrijf me s.v.p. of je het album voor 89 wenscht
te ontvangen, of niet, en hoe ik je Contributie ontvangen kan. Je bent al in Parijs
geweest hé. Mijn Compliment aan mijnheer en Mevr. Kapteijn als je ze spreekt s.v.p.
Daar ik me wat achteraf houd en zoogoed als nooit iemand spreek kan ik je niets
over
[1:3]
de lui vertellen, je bent er misschien ook niet nieuwsgierig naar. Voor den grap wil
ik je nog even de geschiedenis vertellen van mijn schilderijtje te Zutphen. Daar de
Secretaris mij die briefjes schreef eén of twee dagen voor de sluiting der expositie
en aan mijn oud adres, kwamen zij natuurlijk veel te laat te Londen en mijn antwoord
dus niet bij tijds. Nu, de tentoonstelling moest worden gesloten en de Commissie
moest besluiten. Ze hebben het uitblijven van mijn antwoord op hun bod voor eene
weigering aangezien - en mijn schilderijtje voor den vollen prijs gekocht.
Vindt je dat niet best?
[1:4]
Wat zullen ze op hun neus gekeken hebben toen ze later toch mijn brief kaart
ontvingen. Zulke gevallen zullen wel zeldzaam wezen denk ik. Doe me weten als
je verhuisd bent, waar je nieuw adres is en groet Blanche voor mij.

Als altijd
je toegenegen vriend
Ed.Karsen.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: [Londen]
Datum: [?] december 1889
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 43; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/113, [1:3] en [1:4] op nr. 105/114

[1:1]
[briefhoofd ‘The Monico’, London]
December [18]89
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Amice,
Vergun me je 'n paar regels te schrijven. Ik houd niet van mis verstanden; en 'k
vin 't onnoodig dat jij zoudt denken dat 'k in Bussum van den zomer onbeleefd
onaangenaam, of onvriendelijk tegen je heb willen zijn. Ik heb je vermeden, - en 'k
heb waarlijk niet gedacht dat je je hierover verwonderd zou hebben. Nu nog niet
lang geleden hoorde 'k uit den Haag dat je 't vreemd gevonden hebt - van daar dit
briefje.
Mag 'k je in herinnering brengen wat nu ruim 'n jaar geleden je me geschreven
[1:2]
hebt? Wel, je zult 't zelf wel weten. Dat je me den laatsten tijd van m'n zijn in Holland
'n ploert had gevonden - en later, dec. '88, naar aanleiding van m'n houding tegenover
Willem Kloos, weer zoo iets van vroeger, lang geleden. Wel, dit briefje heb 'k je nooit
kwalijk genomen, - hoewel 'k 't onnoodig vond. Maar ìk, die niet weet van
veranderingen en me voel gaan zooals 'k gaan moèt - en dus overtuigd ben dat 'k
altijd dezelfde ploert ben en zijn zal voor jou die me zoo beschouwde - 'n overtuiging
waarin 'k gesterkt ben door je houding tegen mìj - in 't voorjaar, tijdens 't bezoek
van du Groux - ik heb gezien dat van beleefde onverschilligheid, van halfheid
tusschen ons geen sprake zijn kan.
Daarom vermeed 'k je - en deed m'n
[1:3]
best om geen notitie te nemen van je hatelijkheden, die je je met eenige moeite wel
zult herinneren.
't Spijt me dat 'k je lastig moet vallen met zoo'n oude vervelende geschiedenis.
Maar 'k heb 't willen doen, - uit eerlijkheid, omdat 'k wil dat je weten kunt dat ik
jou niets kwalijk neem - en er niet aan denken zou je onaangenaam te zijn,
ònvriendelijk te zijn of iets dergelijks wat je aan Coba verteld hebt.
En hiermeê uit. Leef wel, - 'k hoop van harte dat 't je goed zal gaan in je leven
zoo wel als in je werk - en ook dat je in je beoordeeling van kunstenaars voorzichtiger
zijn zal dan in je beoordeling van mìjn leven. Of zou je tòch van 'n kunstenaar
waarvan je beter weet, of kunt weten, zeggen dat ie 'n slecht artist is omdat-ie 'n
slecht
[1:4]
schilderij gemaakt heeft - waarschijnlijk 'n gevolg van z'n heele organisme...
Adieu
t.t.
WillemWitsen

Frederik van Eeden en Martha van Eeden-van Vloten aan Willem
Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 4 januari 1889; voltooid ± 18 januari 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Bussum
4 Jan. 1889
Beste vriend - waarom denk je dat ik boos ben? Dat weet je toch wel beter Ik weet
geen enkele reden. Omdat je eerlijk tegenover Albert geweest bent? Dat had ik je
juist gevraagd en ik ben er je eerder dankbaar voor.
Ik heb dikwijls aan je gedacht in den laatsten tijd. Ik heb begrepen dat je je alleen
en beroerd moest voelen, nu alle vrienden weg zijn van je - op oudejaarsavond heb
ik aan je gedacht en je willen schrijven. Maar een brief schrijven neemt mij een
heelen avond en ik heb niet veel
[1:2]
heele avonden. - Ook weet ik dan zoo in eens maar geen brief te schrijven, als er
niets is wat mij direct aanleiding geeft - dan moet ik ophalen wat jij mij 't laatst
geschreven hebt en wat ik jou - en dan wordt het toch vervelend voor je.
Zie nu ik zoo'n aanloopje heb, nu begin ik allerlei dingen te bedenken die ik je wil
zeggen. Maar daarvoor moet ik eerst lang zitten soezen en aan je denken.
Je schijnt te denken dat ik beter met Albert bevriend ben gebleven dan jij. Dat is
helaas niet zoo! - Na mijn bezoek aan London heb ik een avond lang met hem zitten
praten. - Een gesprek waarin ik volkomen openhartig was en zelfs mijn twijfel aan
de op[1:3]
rechtheid van zijn liefde tot Kitty uitsprak - wat ik nooit dacht te zullen doen. Ik voelde
mij toen wel opgelucht, maar had een gevoel alsof ik niets, niets verder er door
gekomen was. Ik voelde niets van de vroegere warmte, en mijn vriendschaps gevoel
bleef een doode, inerte massa - hoe ik er aan schudde. Ik weet dat ik van hem
gehouden heb maar begrijp niet hoe. Na dat gesprek heb ik hem tweemalen gezien
aan dineetjes, eens bij van Vloten eens bij mij, en wij hebben geen twee woorden
gewisseld. Elkaar ook niet meer geschreven. Ik vind het niets goed van mezelven
e

- toen hij 1 Kerstdag bij mij zou komen, zei ik: ‘nu wil ik weer heel goed en vriendelijk
tegen hem zijn’. Maar ik kon niet. Het gezicht
[1:4]
van hem en Kitty samen is mij onverdragelijk. Dat is een gecompliceerd gevoel. Ik
heb een zekere bewondering en respect voor Kitty gehad - niet dat ik haar intellect
zoo hoog stelde, hoewel zij zeker meer is dan de meesten - maar ik respecteerde
in haar de fiere, vrije, reine, jonge vrouw - ik had plezier in haar als in iets moois en
goeds - en ik heb een jammerlijk gevoel van spijt en minachting, alsof zij zich
hopeloos souilleert en vernedert door zich aan Albert weg te geven. Al het mooie
aan haar is voor mij gebroken en bedorven - het degouteert mij als ik haar Albert
zie aaien en naar de oogen kijken - ik kan het niet helpen maar het degouteert mij.
Ditzelfde gevoel kan elke trotsche jonge vrouw
[2:5]
ons geven, als zij zich weggeeft, maar hier is het zoo sterk omdat ik Albert zoo leelijk
zie naast haar. Als zij Aletrino, of Veth of Kloos, of jou of van Looy had genomen ik zou het zóó niet voelen. Maar nu kan ik in Albert volstrekt niet meer den poëet
zien, den sterken kranigen schrijver, mijn vriend van vroeger - ik moet in hem naast
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haar den eerzuchtigen burgerjongen zien, die een goede partij doet. Zijn manieren,
zijn verliefde doen vind ik links en onhebbelijk en onuitstaanbaar. Ik moet
onophoudelijk aan dat vers denken
[begin inspring]
Waarom 'k niet meer....
[einde inspring]
dat vers, dat ik mij verbeeld heb mooi te vinden en dat ik nu zeker weet altijd heel
leelijk gevonden te hebben, om de onbeschaamde burgerlijkheid der voor[2:6]
stelling. Ik heb ieder moment hatelijkheden op mijn lippen - ik wil hem vragen of hij
geen ‘tochtscherm’ noodig heeft, om ‘daarachter stil te kussen op 't oor’ en of Kitty
nog niet ‘zwart sjalig’ is. God mag het me allemaal vergeven, Wim, ik vind het
gemeen van me, maar 't is zoo - en dit is de eerste maal dat ik het zoo neerschrijf.
En nu ik het gezegd heb, wou ik eigenlijk maar dat ik het van de daken kon
schreeuwen, want het benauwt me.
Begrijp je me? - Mijn intellectueele overtuiging zegt me dat ik die sentimenten
niet mag uitspreken. Dat het dwaasheid zou zijn daardoor onaangenaamheden te
brengen in onze familie
[2:7]
want allen denken - ook Kitty - dat ik erg blij ben met dat engagement. Ik zou niets
als noodelooze verbittering opwekken en aan de zaak zelf niets veranderen. Ook
vind ik, dat ik moet hopen mij vergist te hebben en dat ik moet trachten Albert te
zien zooals vroeger, en Kitty gelijk te geven. Maar 't is ‘plus fort que moi’, en als ik
ze te samen zie, is 't alles weer 't zelfde.
Verveelt het je weer over diezelfde geschiedenis te moeten hooren? Jij bent de
eenige die ik er zoo over schrijven kan, want ik geloof dat jouw verhouding tegenover
Albert het meest op de mijne lijkt.
Zeker denk ik, dat wij ons te veel door Kloos hebben laten
[2:8]
leiden. En wel nog meer in onze bewondering, dan in onze afkeuring van Albert.
Nu herinner ik mij goed, hoezeer ik mij altijd heb moeten forceeren om zoo van hem
te houden als ik deed. Maar dat forceeren was ik zoo gewoon - omdat ik begreep
dat veel van mijn antipathiën zwakheden waren. Niet om het uiterlijk en om manieren
te geven is voor mij altijd een buitengewone inspanning geweest. Ik wilde dat niet,
uit raisonnement. Is 't wonder dat er veel was dat mij ook hinderde en dat ik toch
niet als hinderlijk erkennen wilde - omdat ik dacht dat 't aan mij lag? - terwijl ik nu
overtuigd ben dat ik alle recht had het hinderlijk te vinden?
Ik ben zeer veel veranderd
[3:9]
in den laatsten tijd, en ik denk dat het merkbaar zal zijn in mijn werk. Het is mij, alsof
ík ook, door het breken van den band tusschen Albert en Kloos, zelfstandiger ben
geworden, vrijer en sterker. En ik merk dat ik veel gelukkiger ben.
Kloos zie ik ook weinig. - De schilders komen nog al eens hier. Toch zie ik heel
veel menschen. Patienten namelijk.
Is 't goed dat ik zoo over mijzelven schrijf? Doe hetzelfde
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[3:10]
als je wilt - je zou er mij veel plezier mee doen.
Dat ik je zoo schrijf als nu bewijst toch wel dat ik niet boos ben, niet waar? Zul je
zwijgen over 't geen ik je zei - niemand sprak ik er over. Ook Veth niet, hoor! - Ook
over jouw brieven zal ik niet spreken.
Dag Wim - veel groeten uit Holland
Free
[4:11]
Och, och, wat is dat toch een miserabele geschiedenis! Ik weet niet of het voorzichtig
is zulke dingen te schrijven of zelfs uit te spreken; ik zou je wel willen vragen dien
brief te verscheuren; nu hij eenmaal geschreven is moet hij maar verzonden worden
ook, maar toch als hij niet meer bestond zou ik mij geruster voelen. Als ik zeker wist
dat alles waar was wat er tegenwoordig over Albert gezegd en gedacht wordt, zou
het iets anders zijn, maar ik weet het in 't geheel niet zeker; ik zelf zie hem volstrekt
niet anders dan vroeger, hij was voor ons altijd heel hartelijk en goed en lief en is
dat gebleven; en Freê is dat met mij eens; mij is het onmogelijk mij door Kloos'
oordeel te laten influenceeren ik geloof absoluut niet aan Kloos' onpartijdige
[xxxxxxxx]
[4:12]
bovendien is het mij altijd onmogelijk geweest iemand anders te zien alleen door
hetgeen anderen over hem zeggen, zonder eigen ondervinding, en ik heb bepaald
geen ondervinding van Albert's onaangename hoedanigheden en Kitty kan dat
evenmin hebben ten minste nu nog niet.
Al 14 dagen ligt deze brief - en ik heb hem nog niet durven versturen en nog niet
kunnen veranderen. Nu wil ik je toch niet langer zonder bericht laten. Neem hem
dus maar voor wat hij is. - Martha zal wel gelijk hebben, houd het dan maar voor de
expressie van een leelijke tijdelijke stemming en verscheur hem of wees er zeer
discreet mee. Ik heb Albert ten eten gevraagd - zonder Kitty. Wie weet of het niet
beter wordt.
Je vriend
F.

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 december 1888 en 5 januari 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
1888, 3 Dec. Hemonystraat 39
Ik deed wijzer als ik naar mijn bed ging, maar ik ben te lui om te slapen, Wim, en
zal daarom een paar minuten wat confidenties aan je gaan doen. Je ziet niet op
tegen wat filosofie, hè? Een der grootste voordeelen, dat de zelf-kritiek ons oplevert
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- je ziet 't begint deftig - is wel dit, dat men door haar komt tot een zelfvertrouwende
minachting van bekende uitspraken over moreele zaken, en van de meening van
anderen, die meenen dat ze je beter kunnen waarnemen, dan jij jezelf. Het is een
gangbare stelling, dat liefde zich vaak het best openbaart in jaloezie, dat de laatste
om zoo te zeggen de zekerste maat voor de eerste is. En ik heb juist dezer dagen
het inzicht verworven, dat genoemde stelling onjuist is. Je weet, ik houd van je,
maar toch geloof ik niet, of liever ik weet zeker, dat het vriendschapsgevoel zelf ooit
zoo sterk is geweest, als de beroerde sensatie, wanneer ik merk dat je andere
vrienden hebt dan mij. Toen ik verleden je brief aan Kobus las, werd ik gewoon
naar. Mal hè? En toch is het zoo. Ik heb er in der tijd over gedacht om
[1:2]
niet op je afscheids fuif te komen, alleen omdat ik wist, dat ik niet naast je zou zitten.
Een mensch zit gek in mekaar, dat is zeker, en 't gekste is wel, dat alleen wie een
beetje minder gek is dan de gekste, in kan zien hoe gek hij in mekaar zit. Dat is
o

confidentie n 1.
Ik vrees dat ik binnen niet al te langen tijd op straat zal staan. Er is weder een
begin van mot tusschen mijn patroon en mij, en als hij weder het zelfde zegt als
vroeger, en daar is kans op, dan moet ik wel mijn ontslag nemen. Verbeeld je, ik
ontmoet nu een bezwaar waar ik zeker niet op gerekend had, toen ik Goes liet
loopen, er is van 't jaar, ook volgens het oordeel der professoren, een lastig
studentenpubliek, dat zich ook op mijn cursus niet met de meeste ordelijkheid
gedraagt. Van 't Hoff nu heeft mij gevraagd voor eenigen tijd of ik hem erop
opmerkzaam wou maken als er een bepaalde persoon viel aan te wijzen, die een
terechtwijzing verdiende. Van morgen noem ik hem, het was de tweede keer, zulk
een persoon, en wat zeit-ie toen? ‘Ja, als dat niet verandert, dan moet je je ontslag
maar nemen.’ Wat een guêt-apens, hè? Nu moet je niet denken, dat hij zoo'n
gemeene vent is,
[1:3]
hij is ongetwijfeld vergeten wat hij indertijd gezegd heeft, en heeft bovendien de
lastige hebbelijkheid om alles wat niet geheel naar wensch gaat aan plichtverzuim
van zijn geëmployeerden toe te schrijven. Zoo liet hij bij verder praten niet onduidelijk
uitkomen, dat hij die zekere wanordelijkheid aan te geringen ijver van mij toe schreef.
Alsof ijver iets te maken heeft met die zekere vereeniging van persoonlijke kwaliteiten
waardoor men een prestige op iedereen uitoefent, kwaliteiten, die ik niet zal beweren
te bezitten, en wier afwezigheid hoogstwaarschijnlijk eveneens oorzaak is van het
geringe succes dat ik bij de vrouwen heb. Ongelukkigerwijze had ik niet dadelijk de
sensatie die ik had moeten hebben, en interpelleerde hem daarom niet zooals hij
verdiende, en zooals ik dezer dagen zal moeten doen, en dat zal vermoedelijk mij
forceeren tot een ontslag aanvrage. Je kunt toch niet in dienst blijven bij iemand die
je telkens van plichtsverzuim beschuldigt. En indien het nu nog goed afloopt, het
zal toch wel uitstel van executie zijn. En als de executie gevallen is, wat dan mijn
beste? Bij het onderwijs
[1:4]
ben ik onmogelijk, omdat ik er ben uitgeloopen, en dit onslag zou mij in die richting
zeker nog meer compromitteeren. Voorloopig zie ik geen uitzicht dan een rijke vrouw
of cyaankalium. Het laatste kan ik zeker maklijker krijgen dan een rijke vrouw.
Confidentie 3. Het is bij half twee en ik ga naar mijn bed. A propos, heb je mijn
stukje over de Multatuli-polemiek gekregen?
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5 Januari 1889.
Confidentie 4. Ik ben dezen brief bijna een maand kwijt geweest en zal hem nu
maar voortzetten of er niets gebeurd is. De verhouding tusschen mijn patroon en
mij is op het oogenblik weder heel goed - een gekke boel hè?
't Zou kunnen zijn dat je de volgende week een bezoek van mijn broêr uit Indië
kreeg; althans hij gaat naar London met zijn vrouw en ik heb hem je adres
opgegeven. Het zou kunnen zijn, dat hij wat van je kocht. Wanneer hij bij je komt,
stel dan op den voorgrond dat het een zeldzaam goede man is, al denkt hij misschien
ook te veel, dat die Kunst Jedermann's Sache ist.
Het is hier plotseling gaan vriezen en dat heeft me een maag catarrh bezorgd,
die
[2:5]
ik met karnemelk niet zonder gevolg bestrijd. Ik kwam met een veel beproefden
maag hier uit Dordt en toen die koude, dat was te veel.
Mijn dialoog komt werkelijk in de N.G. van Februari. Kloos is er tevreden over;
evenwel, weinige menschen zullen er wat aan hebben, jij misschien niets. Doe er
niet al te veel moeite voor als je het niet gauw begrijpt, dat is het niet waard. Ik ga
trachten in Nieuw-Griekenland publiek te vinden met behulp van het tijdschrift der
philhelleensche vereeniging als ik een vertaler kan machtig worden.
O, o, Wim, ik heb het zoo druk; ik moet zooveel lezen en zooveel schrijven, en
de volgende week begint de cursus weer en de avondles weer en ik moet misschien
een paar maal uit en, en, en, enfin, ik zeg je nu maar goeden dag.
Groet B. als je haar ziet.
t.t.
Charles

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
Datum: 14 januari 1889
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 95

[1:1]
London N.W. 11 Camden Park Road
14 Jan. '89. Camden Square.
Amice,
De Heer Alb. Kapteyn, adres: The oaks, Arkwright road, Hampstead, London
N.W. wenscht lid te worden van de Ned. Etsclub, en zou gaarne gelijk met de
portefeuille van '88, ook die van '87 & '86 ontvangen. Evenwel tegen de condities
door de club gesteld tijdens de tentoonstelling in Amsterd. nl. f 10. p. jaargang.
Na vriendschappelijke groeten, steeds gaarne
t.t.
Willem Witsen.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
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[1:1]
11 Camden Park Road
Camden Square
London N.W.
30 Jan. '89.
Amice,
Zou je me 't genoegen willen doen nog even te schrijven of de Etsclub collectief
inzendt op de Parijsche tentoonstelling. Ik zou gaarne, als daar gelegenheid toe is,
bijna al m'n etsen willen exposeeren. Kan dat? Als 't niet te veel moeite is zou 'k
gaarne weten wat 'k daarvoor te doen heb zonder in contact te komen met 't bestuur
van Arti, - en hoeveel tijd er nog is.
[1:2]
Wil je wel zoo goed zijn mij van een en ander op de hoogte te stellen?
Met vriendschappelijke groeten
steeds t.t.
Willem Witsen
P.S. 'k Had 't genoegen je voor eenige tijd 'n briefkaart te zenden, - heb je die
ontvangen?
Hoe gaat 't toch met de portefeuille '88?

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [31 januari 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Er is een kink in de kabel gekomen, de jonge man kan geen examen doen, heeft
Mr. Allebé hem verteld, dan einde Februari, 't is niet anders; maar, dan worden
meteen de dagen wat langer, en dan kan je nog een heeleboel werken, dat is wat
goed. Spoedig een brief, die ik eigentlijk uitgesteld had, ik meende dat uit je brief
zoo te moeten op maken, er moest een voorlooper zijn. Nu volgt hij spoedig.
Je
Kobus
Tholen heeft de prijs van Willink. Niks mooi hoor - Springerachtig hoor.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
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[1:1]
Amsterdam 3 Febr. 89.
Wim, beste, ik moet weer beginnen met excuus te vragen, ik heb je weer lang laten
wachten, maar ik ben niet dikwijls in een stemming om briefjes aan een vriend te
schrijven. Ik geloof wel dat je gelijk hebt; ik ben een beetje raar, en juist daardoor
trok het rare in jou mij aan, ik mis je dan ook. Wat je zegt over het schrijven door
schilders is wel waar en ik heb er ook vreeselijk 't land aan, ik doe het ook altijd met
opoffering. Ik wil je mijn oordeel over van Collen eens zeggen. Nu, ja, te verwonderen
is het niet
[1:2]
dat Tholen met den prijs streek, ofschoon ik het een beginseloos maar handig
geschilderd ding vond. Zelfs een veel betere Comissie zou er ingeloopen zijn. De
schilderij van Smith was infaam. Naar het zeggen van sommigen had ik den prijs
of de premie verdiend, maar ik vind zelf dat het zeer slecht was, 't was het overblijfsel
van iets goeds. Nu moet ik nog eens een ernstig praatje met je houden: Ik heb
slechts één maal nadat je weg bent iets ontvangen - en zal blij zijn als het voorgoed
weg blijft. Ik weet dat jij hier niets van weten kunt, maar laat het hierbij blijven. Kom,
versta me nu niet verkeerd en wordt niet boos, dat zou ik op mijn woord voor veel
niet willen.
[1:3]
Maar ik heb het werkelijk niet meer noodig - in den laatsten tijd heb ik nog al eens
iets verkocht en ik beloof je, je hulp weer interoepen als ik ze noodig heb. Geloof
me je bent een van de weinigen tegen wien ik niet trots ben, of het je schelen kan
of niet. Nog heel goed weet ik me ons klein maar plezierig reisje van Katwijk naar
Leiden voor te stellen. Ons gesprek weet ik zelfs nog precies. Ook onze grootere
reis zal ik niet vergeten. Nu vraag ik jou op mijne beurt: laat ons niet meer over
je-weet-wel spreken, Wim. Misschien kom ik je nog wel eens opzoeken, als ik je
maar vinden kan in zoo'n labirinth. Nu werk gezellig in je aardig ateliertje - je vindt
misschien gezellig hier een leelijk
[1:4]
woord, maar ik vind dat een schilder zich nooit gezelliger voelt dan bij zijn werk. Nu
oude, ik zal me er optoeleggen je in 't vervolg wat betere en belangrijker briefjes te
schrijven.
Een hartelijken groet van
je vriend
Ed.Karsen

Willem Witsen aan Frederik van Eeden
Plaats: Londen
Datum: 3 februari 1889
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Verblijfplaats: UBA, XXIV C 90, Witsen5

[1:1]
Londen 3 febr. '89.
't Zou je, beste Free, misschien onaangenaam zijn als 'k je laatsten brief uitvoerig
ging beantwoorden. De eerste dagen heeft hij mij heelemaal uit m'n doen gebracht
en 'k moest aldoor er aan denken, denken aan die heele zaak, zooals 't gegaan is
alles, en aan de vervelende verhouding die er uit voort is gekomen; voor jou in 't
bijzonder... En toen schreef 'k niet terug omdat 'k voelde dat 'k zoo veel zou zeggen,
zoo àlles wat 'k dacht en vond en 'k toch niet wist of 't goed was dàt te denken en
te vinden. Maar nu 't bijna drie weken geleden
[1:2]
is en 'k je brief weêr na gelezen heb en je nu schrijven wil omdat je anders m'n
stilzwijgen misschien niet zou begrijpen - wil 'k je in de eerste plaats zeggen, Free,
dat 'k geloof dat 'k je stemming goed begrepen heb en dat 'k vreeselijk blij ben met
dien brief in zoo verre dat 'k er 'n groot vertrouwen in vin. En, ja - 'k geloof dat je
gelijk hebt met te zeggen dat mìjn verhouding tegenover Albert lijkt op de jouwe; 'k zou zoo vreeselijk graag vergeten wat er gebeurd is, - 'k zou zoo graag òngelijk
erkennen als 'k niet die overtuiging had, - die eigen ondervinding waar Martha van
spreekt, - die m'n heerlijk warme bewonderende vriendschapsgevoel voor Albert
dood-smoort. Ja, 't ìs waar wat Martha zegt en jij ook zegt dat we veel meê zijn
gegaan met
[1:3]
Kloos z'n oordeel, èn in bewondering èn in afkeuring. Maar noch 't een noch 't ander
had kùnnen gebeuren als 't niet wàar geweest was. O 'k kan zoo goed begrijpen
van Martha dat ze zegt dat Albert altijd zoo hartelijk en goed en lief voor haar geweest
is. - Maar dan dat àndere, dat leelijke waar jij over schrijft en wat 'k zoo goed voel
omdat 'k hem ook zoo leelijk gezien heb; - en dan die verzen? En sints Albert zelf
me geforceerd heeft en 'k van dubbelhartigheid verdacht werd, - weet ik dat 't zóo
moet zijn, als 't is, en niet anders.
En nu geloof 'k dat 'k er alweer langer over geschreven heb dan noodig was.
Alleen nog dit: 'k dank je voor je brief en wees overtuigd van m'n discretie: als 'k
jou schrijf, schrijf 'k 'm ook niet voor
[1:4]
'n ander.
Ik heb 't hier heel stil - en 'k ben tevreden in die stilte. Niemand schrijft me - ook
van Willem hoor 'k niets. Kobus, die beloofd had 's hier te zullen komen, laat me
ook in den steek. - Ik werk gedurig en ben tevreden. - Ik heb dikwijls buien van
groote moedeloosheid met mezelven, maar 'k zoek tevredenheid in m'n werk en in
mezelf omdat 'k overtuigd ben dat 't leven goed is, zooàls 't is en 'k alles te wijten
heb aan mezelven. Maar 'k weet niet of 'k dat overmorgen nòg zal vinden. - Soms
r.

ga 'k schaken met m Kapteyn, maar 'k mis iemand waar 'k mee praten kan over
alles wat mìjn leven is. En 'k kan jullie dichters benijden die zoo alles zeggen kunnen
en fluisteren en uitschreeuwen wat hùn leven is. Maar àls 'k 't kon zou 'k 't toch niet
doen geloof 'k, - nee
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[2:5]
liever stilte en voor mezelf. - 't Schijnt zoo moeielijk voor de menschen om niet de
realiteit te willen weten die achter 'n vers is, - en dat zou me irriteeren.
Nee, Free, om nog 's even 'n ouwe koei uit de sloot te halen: dat 'k 'n oogenblik
gedacht heb dat je boos op me waart - naar aanleiding van je niet-schrijven - was
dat 'k niet wist hoe je dat briefje opgevat hadt, dat 'k aan Willem schreef toen hij
weer in Holland was. Denkende aan ons gesprek van 'n paar dagen voor 'k hier
heen ging - bij jou - over Willem, vreesde 'k dat je 't niet aardig van me vond dat 'k
W. niet langer bij me woû logeeren. Nog 's over dien tijd spreken zal 'k niet doen.
Alleen wil 'k je eenvoudig-weg zeggen dat 'k 't niet langer kòn uithouden. Enfin zooals alles toen ging in Holland was 'k trouwens overtuigd
[2:6]
dat W. niet beter doen kon dan terug gaan; - daarom ried 'k 't 'm aan, - En 't schijnt
goed te gaan?
Van Veth heb 'k nooit meer gehoord nà dat briefje. Zou 'k hem beleedigd hebben
door te zeggen dat hij van mìjn leven niets weet? - De zoogenaamde vriendschap
van de meeste dier heeren schijnt weinig soliede: ze kan niet tegen 'n stootje.
Veel hartelijke groeten aan Martha, 'k hoop gauw 's iets van je te hooren. Is de
N.G. nog niet uit?
'n Hand van
je vriend
Willem.
Dank je ook zeer voor 't portretje van Hans.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
Datum: [4] februari 1889
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 97

[1:1]
Londen febr. '89.
Amice,
dank je zeer voor je arrangement; - evenwel weet 'k nog niet of er van mij iets in
Parijs zijn zal. Ik hoop 't.
Met vriendelijke groeten,
steeds t.t.
WW.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 6 februari 1889
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 98
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[1:1]
Amice,
Dank voor uw schrijven. Ik ga in het begin van de volgende week eens naar J.V.
en spreek er ook Is. I. eens over, waartoe ik nu geene gelegenheid heb. Dan schrijf
ik u nader. Ik hoop op eenige reüssite; maar zou het niet durven verzekeren. Het is
hier met den aanvraag om bijdragen vreemd toegegaan.
Maar hierover nader.
Addio
t.à v.
WW
6.2.89.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 februari 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
12 Febr. [188]8
Beste Wim,
Kijk - hierbij sluit ik je dat begin van de brief in die ik al zoo lang geleden aan je
begonnen was, (ontving je mijn tweede briefkaart niet) en daaruit kan je zien, dat
ik al weêr een heeleboel dingen heb gehad. Die vervloekte jongen heeft me
bovendien in de steek gelaten, mijn poes is gestorven, enfin ik was niet lekker.
Geloof me, je moet me maar zelf laten bedisselen, en denken: Kobus is niet zoo
vrij als ik, en moet wel een beetje scharrelen. - Want après tout, als ik niet voor
mezelve zorg, er is geen god of goed mensch, die 't voor mij doen zal. Er is letterlijk
niemand, onder de kennissen die zoo alleen staat, of zich zoo alleen voelt, dat is
toch eigentlijk wel hetzelfde.
Bovendien heb ik een beroerd gestel, ben lastig 't meest voor mezelve,
[1:2]
en, alles behalve artistiek van levensopvatting. Er is zoo gruwelijk veel dat me
verschrikt.
Daarom Wim jaag me niet door te zeggen, je hebt het beloofd, om dan en dan te
komen, er zou niemand liever zonder zorgen zijn en uit vluchten als ik zoo maar
wou, maar 't kan niet, heb ik je niet geschreven dat die mijnheer met 't laatst van
Februari pas examen doen moet, en als hij slaagt, ben ik hem kwijt. Nu is er wel
weêr kans dat ik een andere krijg, en een betere, ze heeft me, 't is een jufvrouw,
laten weten, dat ze me over lessen spreken wilde, en dan zal ik die aan 't verstand
brengen, dat ik eerst naar Londen moet. God 'k wou dat ik er zat als jij. Holland
hangt me bij wijlen de keel zoo uit.
Dat ik die brief niet afmaakte, is de schuld van Allebé, die me in de Poort vond hij had me in drie maanden niet gezien, en kwam bij me zitten. Hij vroeg erg naar
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je, en of je niet haast weerom kwam, toen heb ik hem gezegd, dat je verstandig zou
doen vooreerst
[1:3]
weg te blijven. Van je brief sprak hij niet. Bovendien, van die dingen is hij zoo vreemd
niet. Ik heb hem zelf met Nieuwjaar een brief geschreven, een echte bulderbrief. Ik
moest voor de zooveelste maal, inlichtingen geven over Velasquez en Murillo, en
ik heb daar geen hartelijke dingen over gezegd, à la copieeren protectie, exploitatie
etc een echte wildemansbrief. En dat die menschen al lang dood zijn maar ik en wij
levend ik bedoel niet hun werk. 't Ergert me altijd een man als Allebé zoo gelaten
zich te zien buigen voor Quacken, Langenhuizen van Tienhovens, en god weet hoe
die snuiters allemaal hieten, 't is een zotte boel, dat officieele lichaam, de akademie,
dat toch wel goed zou doen kunnen, ja dat meen ik, tegen zes Staphorsten in. Maar
aperij dat is de heele boel, en halfheid overal, aan de eene kant vliegt men
sentimenteel de nevel in, droomers uit de zesde hand, en aan de andere zij, mais:
que voulez vous dat is de gewone en vervelende, maar misschien noodzakelijke
berg strond, daar je door heen moet. 't Ergste is, dat ze allebei de schijn hebben,
van wat ze niet zijn.
[1:4]
Nu, maar Allebé dat is wel een echte man. Verbeeld je hij woont tegenwoordig op
kamers, en bracht me thuis bij na, toen heeft hij niets anders gedaan, als Heine
opgezegt, Baudelaire en Alfred de Musset, maar mijn Jezus wat kan me dat schelen,
daar kan je toch niet over loopen suffen altijd, dat is maniaque, waarachtig dat is
het. O, God, je kent nog niks van hem, zei hij, hij was als een gymnasiast zoo
opgewonden. Ridder Olaf, ken je ridder Olaf niet......... daar ging het. 't Was unique
van bezetenheid, maar waarom vertelt die man niet aan zijn Commissie dat hij 't
beter weet dan zij, dat zou Heine wel gedaan hebben. Hij trok me terug, toen heb
ik hem weêr thuisgebracht.. wat zeg je er wel van? Toi qui comme un coup de
couteau, dans mon coeur était entrée, dat was voor zijn deur. Allerliefst, allerliefst,
schrijf maar wat je wilt aan hem. Kwaad worden, zal die man geloof ik niet tegen
jou en mij.
Jessus, wat ben ik daar weêr lang aan 't doorslaan geweest. Waarom is
Amsterdam niet Londen, en waren wij er alleen - jij bent eigentlijk de eenige man,
die me nooit heeft verveeld, wel eens kwaad gemaakt, maar dat was heel mooi
gedaan toen van je.
Twee dagen later liep ik Mr. Allebé weêr tegen 't lijf, 't eerst wat hij vroeg - en
Ritter
[2:5]
Olaf?' Ik kwam toen net een mooie ondervinding. Ik was bij de mijnheer geweest
die mijn schilderij uit Arti geloot heeft, op de Heerengracht. Dat wou ik naar Parijs
sturen, met mijn dooie kat, die ik geschilderd heb. Verbeeld je, die Mijnheer wou
me dat niet leenen, een ding dat zoo op zijn dak gewaaid is, van vijf gulden. Ja 't
was een mooi schilderij - al de kranten hadden er wat goeds van gezegd, er was
veel over gepraat, etc., etc., maar het zes maanden nu te moeten missen, en er
mogt iets aankomen, en 't hing nu zoo goed, en zijn vrouw, en ze hadden er alles
om verhangen, die kerel zat met stapels geld voor zich, en toen ben ik, God verdom
me, als 't niet waar is, aan 't liegen geslagen, ik heb gesproken van mijn toekomst,
en dat het misschien in Parijs beter en finantieele gevolgen hebben zou. Colportatie,
had mijnheer Allebé me geraden, en die vervolgt me nu met ridder Olaf, als die vent
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't niet geeft, zal ik de heele Heerengracht in 't gezicht spuwen dat ze duitendieven
zijn die onze schilderijen pas mooi vinden als ze ze loten.
Nu zal je zeggen maar Kobus, wat kanne jou die lui bommen - hoor eens Wim geef me een rentetje van f 1 000, of de helft, en ik beloof je 'k zal me nooit weêr aan
zulke dingen wagen, en dat is 't juist wat me irriteert, ik ben niet van dat slag,
[2:6]
die van schipperen lang weten, en ik word met den dag, onverzettelijker, en pas op,
bewaar me, als ik losbarsten zal moeten. Je weet niet hoe ik dat gekonkel vervelend
vind. Veth die overal achter zit, in de Amsterdammer schrijft hij een goed woord
over derKinderens schilderij, en zegt zoo langs zijn neus weg: laat anderen met
mooie woorden zeggen, hun indruk, dat zegt Stemming, en dan weet je, dat hij
anticipeert op Staphorst. Nu dat is gebeurt, wat een affectatie, en wat een handigheid.
Ik zou niet graag willen, dat zoo'n temperament voor mij optrad, slim, maar ik ruik
onechtheid, en 't ergste nog dat het meestal foutenloos is. Je kan er niks van zeggen
- 't deugt niet, 't stinkt uit zijn adem, naar gekunsteldheid. Och, Wim, 'k wou dat ik
jouw geldje had, en 't niet hoefde te verdienen of te stelen, dan kwam ik bij je wonen
of je morgen al opzoeken en ach, wat een praterij, ik wou dat dat verdoemde
schilderen op de Mookerhei zat. 'T is een blok, je zit er zoo vast aan als een galeislaaf
aan zijn roeibank, je staat er mee op, en je gaat er mee naar bed, en je doet niks
goeds, en je werkt je lam.
Nu is mijn gal weêr weg.. en ik wil hopen dat je mijn brief niet al te onhartelijk
vinden zult - jouw brief deed me zoo'n plezier, maar ik ben zoo rusteloos als een
beer in zijn hok - jij kent dat wel. Ca passera.
Dag, houd je maar taai.
Je
Kobus
Groet B.
Hein en Wim zijn nog altijd samen.
Kloos en Albert nog altijd groetenloos van elkaar, dat is begrijpelijk.
Mooie vrouwen armen, houden me niet, ik val altijd met mijn neus in 't plebs, de
appel valt niet ver van de boom.
Ik heb een etsje voor de album gemaakt. 't Heeft me moeite genoeg gekost, 't is
een raar ding etsen.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
Datum: 13 februari 1889
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 99

[1:1]
Londen 13 febr. '89.
Amice,
De titel van m'n etsje voor de port. Etsclub kan zijn: arbeid in de hei - of heiwerker
of doodgraver of wat je wilt.
Over m'n etsen voor Parijs, wilde 'k je dit vragen: 'k zend ze niet graag naar Boyer
met verzoek om ze te encadreeren omdat hij mij - en ik hem niet ken. Maar mag ik
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ze jou zenden en wilt jij ze meê nemen naar Parijs; dan zou je me zeer verplichten
met
[1:2]
'n oogje te houden op 't arrangement van elke lijst - dat 'k natuurlijk heel graag aan
je overlaat. Aan Boyer laat 'k dat liever niet over ook uit 't finantieel oogpunt. Ik durf
je dit wel vragen omdat de moeite niet zóo groot is en je mij er 'n heel groot plezier
meê zoudt doen. - Als je hier in toe stemt dan woû 'k zóo doen: 'k heb ongeveer 20
etsen - behalve eén lijst die 'k uit Holland zal laten zenden - dus 20 etsen in 4 lijsten.
Exposeer daar van wat jij goedvindt, en laat Boyer maken 4 eenvoudig houten lijsten
met passepartouts,
[1:3]
ieder voor 5 of 4 of 3 etsen, wat 'k overlaat aan jouw oordeel.
Als je dan goed vindt dat 'k je gelijk met die etsen, 'n postwissel zend van £5. dus
120 frs., dan zou je Boyer kunnen zeggen die lijsten niet duurder dan 30 frs te
maken. - Evenwel, als je 't misschien te druk hebt in Parijs om dit te doen of eén of
andere reden hebt om 't te laten, - neem me dan m'n misschien wat onbescheiden
verzoek niet kwalijk en geloof me in ieder geval, steeds,
met vriendelijke groeten,
t.t.
Willem Witsen

Jacoba Tholen-Muller aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 14 februari 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag, 14 Febr. 89
Aldoor dacht ik zoo dat je zoudt schrijven met den 13 W. l. en daarom is 't dat ik je
nu even schrijf bij 't briefje van Th.; hij begreep niet dat je er aan gedacht hebt maar
ik wel; hoe 't toch komt dat ik 't altijd weet? Van dien prijs van W. v. C. wou ik je
even zeggen; eerstens door 't idee dat je 't wist en dan is 't van de kant van jou
vrienden weer niet heel aardig gegaan; heeft Karsen je geschreven hoe hij Th. op
een schijn en zonder onderzoeken van een laagheid beschuldigde? Zeker wel; ik
wou je er niet van vertellen maar nu doe ik 't omdat je vraagt waarom je niets van
mij er over hoorde. Hij schreef Th. dat hij 't unfair van hem vond om pressie op de
jury uit te willen oefenen! en dat op grond dat een oude kist van Th. die [Tr[?]ine
Hugenholz gebruikt had met andere kisten bij de inzending van W. van Collen stond!
en niet eens
[1:2]
't hem vragen of informeeren, zoomaar. Th. dacht eerst dat 't heusch waar was en
ging naar Amst. uit ze'n werk, om 't terug te halen en toen was 't niets! Karsen zei
toen dat 't hem speet en hij blij was dat 't niet waar was maar toen hij den prijs kreeg
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begreep ik dadelijk dat ze toch boos zouden zijn wat ook zoo was. In hun courant
door Stemming was 't dan ook Th.'s minste schilderij! Nu weet ik daar niet van maar
wel dat, vóór 't weg ging één dag juist, kwam Wissel. om de teekeningen te zien en
vond 't zoo goed dat hij vroeg om 't te hebben in zijn winkel en toen Th. vertelde dat
't niet kon zei hij ‘je zult er plezier van hebben’. 't Was een toeval dat Th. 't zondt;
door de oude lijsten; hij had er drie in dat formaat en nu kwam Neyenhoff den
volgenden dag van de uitspraak en zei dat hij Breitner alleen gezien had die vroeg
hebt je 't gezien? mooi schilderij van Th.! Later zal dat door 't praten
[1:3]
en zoo, ook misschien veranderd zijn maar alles wat ik zoo zie lijkt 't me vooral
vijandelijk en dat hindert me van die jongens waar we zóó veel hart voor gehad
hebben en jouw vrienden; enfin 't doet er niet toe maar 't is naar als je zóó voor de
menschen gevoeld hebt en nog en dan zóó terug te krijgen. - Van de week sprak
ik de Koning die jou kende en dan is 't opeens alles anders voor me en hou ik al
van de jongen alleen om vroeger. Hij kenden ons van de Stadhouderskade en was
bij Bram Hesselink te Paterswolde deze zomer geweest, die geen prijs heeft met
zijn beeld en, naar wij hoorden, 't wel verdienden! Dat is naar maar je weet hoe 't
daar mee gaat! toen Hoynck van Pap. de prijs en Breitner niets kreeg! Weet je dat
hij en Israels zulke vrienden zijn? Hoe raar toch! Is Looy nu bij je en is 't niet gezellig?
Wij hooren van hem nooit meer en toch blijf ik zoo'n zwak houden voor allemaal om
jou. Begrijp je
[1:4]
nu waarom ik liever niets over Th. schrijf W.? Niet dat 't jouw schuld is, dat zou te
gek zijn, maar de geest is er zoo in en dat was vroeger anders. Ik weet dat je van
hem houdt en mee vertrouwd als iemand in de wereld, maar goed van hem hooren
weet ik niet of je prettig vindt.
Je weet niet hoe blij ik met je brief was en hoe graag ik eens bij je zou komen
daar om zamen alles te zien en je teekeningen en portretje van 't kind en Blanche;
maar waarom zendt je geen photo van haar en een teekeningetje er bij voor 't
karakter? Als we dan eens komen is 't niet zoo vreemd. Van Piet kregen we ook
een briefje over 't zwarte geitje. Ik wou jouw portret ook hebben als engels-mannetje
want dat ben je nu toch eigenlijk en laat 't dan maar zamen maken! Gelukkig dat
Wissel. de teekeningen toch van je kan nemen; krijg jij er dadelijk geld voor? Soms
kan ik zoo verlangen even zamen over alles te spreken want schrijven is zoo weinig
vertrouwelijk omdat ik je niet zie en niet weet hoe je 't nu alles vindt; weet je wat ik
een beetje vreemd vond W. l. en dan niet begrijp? Je schreef zoo hoe Bl.
[2:5]
tegenwoordig ook 's morgens bij je is en ze je aan 't ontbijt en alles helpt en je met
haar praat, in één woord dat je haar nu wel goed genoeg vindt om als getrouwde
menschen te leven en dat je dan toch zegt dat je 't nooit zou doen later? Nu doet 't
trouwen er niet toe, alleen als vorm en om iemand in haar eer (voor de wereld altijd)
te herstellen of op te heffen; vindt zij dat ook goed en zou ze niet in de hoop leven
van bij je te blijven en zoo? Ik weet 't niet natuurlijk, maar 't lijkt me hard als je zoo
schrijft W. l. en niet heelemaal ---. Wel, misschien is 't heel goed zoo en alles in orde
en zult je 't gek van ons (Th. denkt er ook zoo over, dat weet je) vinden dat wij
[2:6]
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daarover denken; we kennen haar niet en je schreef nooit over haar karakter als
goed; dat ik me er mee bemoei is misschien ook om boos te worden voor je W. l.
maar al is er nu nog zooveel over heen gegaan en voel jij als 't ware een vreemde
in die dingen tegenover me, ik kan niet anders dan 't zoo zeggen omdat ik niet kan
velen dat je iets zou doen wat oneerlijk is; als zij 't weet en goedvind is 't iets anders
maar als ze van je houdt en ze is goed, om haar dan nu (met 't plan om ze later weg
te zenden) in 't idée te laten dat 't alles zoo blijven zal dat vond ik naar. Je zult 't
misschien wel gezegd hebben en 't met haar eens zijn. Dan heb ik voor niets
geschreven! (waarschijnl. toch). Op 't oogenblik zit ik weer bij C.; dagelijks wordt
onze behoefte grooter om zamen te wonen, met de kinderen ook en we loopen
maar heen en weer; Cobi bij mij ook en ons houden veranderd niets - dat kan niet!
Dag mijn b. W. denk eens om de portretjes;
een hand van me.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag?]
Datum: 15 februari 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
15 Fbr. 89.
Hoe is 't mogelijk om mijn verjaardag niet te vergeten! Jouw brief ontving ik 's
morgens het eerste met dat Fransche courantje je weet wel, journal des arts. Ik zeg
het daarom; omdat daarin een ingezonden stuk stond van Jan Veth.
Président du Club des aquafortistes hollandais. Deze club bestaat uit peintres
graveurs hollandais très avancés, en hun president is Jan Veth
Président du Club enz.....
Nu het deed me genoegen je brief te ontvangen, ik loop aldoor met een briefkaart
voor je in mijn zak, maar het adres wist ik niet en vergat het aldoor, ik weet alleen
zoo iets
[1:2]
Camden. Je Papa heeft programma's voor je ontvangen voor Zutfen, Groningen
enz. (tentoonstellingen). Laat ik dat nu alsjeblieft niet doen, maar neem daarvoor
zelf de noodige maatregelen, doe ik het dan komt het verkeerd uit en is natuurlijk
mijn schuld, dus schrijf zelf aan Piet en de Commissie. Het gaat altijd zoo met helpen
en merkte dit nog onlangs, toen ik een oude kennis met Wisselingh bekend maakte
en omgekeerd weer: hem met W. en aandrong op het zenden van zijn werk aan W.
In de hoop dat dit iets zou kunnen geven, maar o je, wat viel dat tegen: leelijke
dingen, niet goed, niet knap, nu 't was mijn schuld natuurlijk, al was de bedoeling
ook goed. Nu is het met jou en het laten zenden wel anders, maar ik vind toch dat
je dat zelf moet doen. Jij alleen weet precies, hoe het in je eigen belang, moet en
kan gedaan worden. Een poosje geleden heb ik je vriend Karsen weer een beetje
leeren kennen, dat viel niet mee. Misschien worden er krabbels en schetsen uit zijn
schetsboek van Mauve verkocht, zou je daar iets van willen hebben, zeg dan tot
welk bedrag, of kan het je niet genoeg schelen. Nog is de album niet uit. Ets je niet?
Wil je me iets schrijven van de tentoonst van Wisselingh? Ik zou wel lust hebben te
komen kijken, maar dan om Londen en niet om de teekeningen. Parce que à présent
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je suis totalement dégouté de la peinture. Dit is een zin van een Zwitscher met een
bult die wij in Barbizon spraken en dit zei toen zijn schilderij voor de salon was
geweigerd.
Adieu! een hand!
Tholen.

Frederik van Eeden aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 17 februari 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Martha heeft gisteren een zoon gekregen. Alles is zeer wel.
Veel groeten, ik schrijf je gauw weer eens.
t.t.
Free
Bussum
17 febr. 89

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 februari 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel Mille Colonnes, Amsterdam]
26/2/89
Waarde Wim, van ochtend kreeg ik je briefkaart, en, zie eens hoe braaf ik ben, in
plaats van de Rotterdammer te lezen, waarmede ik mijn kopje koffie pleeg te
accompagneeren, neem ik de pen ter hand, om in je londensche eenzaamheid een
amsterdamsch geluidje te brengen. Mijn adres is wel een beetje veranderd (39 in
plaats van 25 voortaan) doch niet op zóó'n wijze, dat brieven er door niet terecht
komen, en ik heb je laatste schrijven dan ook met genoegen gelezen, herlezen en
gesavoureerd, en al wederom heb ik het besluit getrokken, dat artisten aan een
filosoof de meest voedzame conversatie verschaffen. En toch heb ik vergeten, hoe
verlangend iemand in den vreemde is naar berichten, of maar een praatje, uit het
vaderland; ik tracht nu die vergeetachtigheid goed te maken.
Veel bijzonders is er hier, behoudens de N.G. aflevering niet geschied. De zaken
gaan kalmpjes hun gang; ik blijf het druk hebben; op het laboratorium is het den
laatsten tijd schromelijk druk; de luidjes komen op met een ijver en getalsterkte die
mij een bitter-zoete satisfactie verschaffen. Het hoofd loopt me om, zoo'n
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

middag, Wimpie, als er 25 luidjes moeten bediend worden, die allen iets anders aan
de hand hebben. En dat zal minstens tot Paaschen zoo door duren, en dan wordt
het een beetje kalmer, denk ik.
Van morgen heb ik je een afdrukje van mijn dialoog gestuurd, met een bij schrift
dat wat mal is. Accepteer het cum grano salis. Enkele menschen, ook buiten mijn
familie om, hebben er plezier van. Prosit. Ik broei nu over een dialoog over de
Ontevredenheid, waarin niemand minder moet optreden dan Euripides en
waarschijnlijk ook Aristofanes. 't Is brutaal he? maar zoo is de jeugd nu eenmaal.
Wat zeg je wel van het vers van Gorter? Gruwelijk mooi he? Dezer dagen komt
het in zijn geheel uit.
Mijn broer vertelde me, dat hij je niet had opgezocht, omdat hij het zoo druk had
gehad en omdat jij zoover van zijn woonplaats afwoondet. Het spijt me dat je hem
zoo dikwijls hebt zitten wachten. Ik kan niet beloven zelf dat verzuim goed te maken;
het is mij niet mogelijk nu reeds over
[1:3]
mijn persoon en beurs voor Paaschen te disponeeren.
De luidjes zie ik niet veel, behalve Kloos en Hein, met wie ik af aan toe een kalm
Grocje drink. 't Is maar goed dat Willem is teruggekomen, anders waren het stuk
van van Deyssel en het mijne niet in de N.G. gekomen. - George wordt weinig
gezien; hij werkt hard en doet aan de matigheid, hetgeen, zooals ik vroeger ook
waarnam, een weinig gunstigen invloed op zijn conversatie uitoefent. 't Is enorm
zooals hij lullen kan. Looy is ook hard aan 't werk en altijd even opgeruimd, hetgeen
hij zelf waarschijnlijk niet zou zeggen. Heb je gezien dat de driejaarlijksche in
Amsterdam niet doorgaat, wegens plaats- en geldgebrek? 't Is horribel.
Mis je in Londen niet erg muziekgezelschap? Ik doe er tegenwoordig wel zoo
heel veel niet aan, maar toch een enkele maal en dat verzadigt weer voor geruimen
tijd. Toen mijn broer hier was, hebben we nog eens kwartet gemaakt met Neyenhoff,
die in een zeer gemoedelijke stemming was, en o.a. de stelling verkondig[1:4]
de, dat fijne wijn eigenlijk alleen maar lekker smaakt, wanneer je er een paar goede
vrienden bij hebt. Ook met DerKinderen heb ik gespeeld. Die arme man boft niet.
Zijn schilderij is geweigerd en nu staan hem waarschijnlijk een massa
onaangenaamheden te wachten. Bovendien is hij weder aan het sukkelen geweest.
Hoe heb je het met den storm gehad in London. Hier heeft het ongeloofelijk hard
gewaaid, en nog ongeloofelijker is de geringe schade te Amsterdam geleden. Maar
in Zuid-Holland hebben ze er leelijk van te lusten gehad. In Rotterdam en vooral
tusschen Rotterdam en Dordt. In Scheveningen stond de zee tot boven aan de
duinen.
En nu ga ik weer naar mijn inrichting om de trakhener hengsten te recruteeren.
Tot hoorens
t.t.
Chap

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
Datum: 4 maart 1889
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 100
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[1:1]
Londen 4 Maart '89.
Amice,
Dank je zeer voor je bereidwilligheid; - Wisselingh is zoo goed om m'n etsen meê
te nemen en zal ze je aanstaande Woensdag of zoo wel zenden.
Ik heb er vijftien verdeeld in vier lijsten en de nummers er achter op gezet - aan
lijst D ontbreekt eén ets die ik je zal laten zenden van Ewijkshoeve; - ik hoop dat je
't zóo goed vind - wat de passepartouts betreft, dit kan ik
[1:2]
zeker wel overlaten aan Boyer - en anders wil jij er wel 'n oogje op houden? Geen
te groote marge. 'k Bedoel de etsen niet èrg wijd uit mekaar, - enfin, zooals je dat
zelf gewoon bent.
De tentoonstelling van Wisselingh is heel bizonder, hier - maar 't zal nog lang
moeten duren voor dat 't publiek er dol op is.
't Is 'n zaaltje waarin 'n expositie als onze jaarlijksche blanc & noir uitstekend in
zou passen: 'k verbeel me dat dat 'n ernorm vertoon zou maken. - Wanneer wil je
[1:3]
dat ik je 'n wissel zend?
Met vriendelijke groeten, steeds
t.t.
Willem Witsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Nieuwer Amstel
Datum: [8 maart 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Nieuwer Amstel.
Beste Wim,
Neen, ik besabel je niet, maar de boel besabelt mij, je doet toch net of je er niks
van begrijpen wil, ik kan toch maar niet gaan zoo, ik die heel gauw niet eens de
overtocht meêr zal kunnen betalen. Jij hebt goed praten maar wees raisonable, ik
denk heel veel aan je, en Londen zit in mijn hoofd als een bout, dus zal ik het wel
te zien krijgen ook. Ik kreeg van daag een uitnoodiging om in het Kristalpaleis te
exposeren - natuurlijk een smeerlapperige geschiedenis, of is het een geschikte
gelegenheid, maar ik heb toch geen een lijst, en schilderijen maakt je maar zoo niet
- ik heb vandaag naar Parijs gezonden of liever naar den Haag eerst. Als ze 't
aannemen, er is niet veel ruimte hoor ik.
Je goeie meening over mijn etsje heeft me weêr erg veel plezier gedaan - 't is de
eenige maal dat ik er iets van hoor - ik geloof dat ze er in Amsterdam om lachen. -
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Nu heb ik er toch nogal mee op, en ik zou je alleen willen opzoeken, om je wat af
te neuzen, hoe je al die mooie dingen in dat onwillige koper, borduurt, neen vreet,
ik begrijp 't niet, ik heb 't gemaakt met oude tandenstokers tot bruineerijzers en
drooge naalden verwerkt van vader Stark, die heel gewillig is om me te helpen, 't
plaatje is ook van hem, maar 't is je wat, telkenmale met bijten werd het lichter als
ik donker hebben wou.
Nu spoedig wat meer, en geloof me,
Je vriend
Kobus
Ik sprak Allebé van middag over je brief. Hij had er niets in gevonden maar weet
niets terug te zeggen. 't Is een rare stoethaspel.
Hoe gaat het met Bibeltje. In Mei komt de High-Life in Londen zegt Hein, dat is
beroemd om zijn mooiheid???

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Londen
Datum: 13 maart 1889
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief, inv.nr. 1243

[1:1]
Londen 13 Mrt '89
Je weet zeker al m'n beste Kobus om welke melancolieke reden 'k even in Holland
geweest ben. Ik ben om drie uur al weer uit Amst. gegaan en heb geen tijd gehad
bij je aan te komen. Maar op weg naar 't kerkhof - vervelend in 't
langzame-schommelende rijtuig met m'n vader en twee broêrs, zag 'k je atelier en
dat stille weggetje er heen en 'k had groote lust om 's even te komen kijken. Maar
al kan 'k nu niet komen, we kunnen daarom toch wel zamen 's praten: 'k wou n.l.
zoo graag die croquis van den moddermolen hebben of van Elsje of 'n andere maar
meer dan f 75.- heb 'k niet. Wil je 't daarvoor doen? In dat geval zou je bij Neyenhoff
kunnen disponeeren ('k heb hem geschreven) en dan kun je
[1:2]
e

ze me zelf brengen. De reis (retour voor 'n maand) kost f 30. 1 klasse, f 20 of iets
e

meer 2 kl. - en hier bij mij heb je niet veel uit te geven als m'n eenvoudige leventje
je ten minste voldoende is. - De high life zal je wel niet veel te zien krijgen hoewel
'k zoowat in 't hoogste gedeelte van Londen woon. Bovendien is er high life genoeg.
- Als je 't nu niet doet doe je 't in Mei ook niet - nee, verdomd als 'k 't begrijp.
Ik zal aanstaanden Maandag morgen om 8 uur aan Holborn Viaduct zijn. Als je dan
Zondag avond uit Amsterd. gaat met den trein van half zes dan is er
[1:3]
enorm veel kans dat we mekaar Maandag morgen ontmoeten. Denk s.v.p. om die
reis deken die bij Hein is en de sigaren etc. Ook woû Cobi je 'n pakje voor me meê
geven als je dat niet te veel moeite is.
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Vin je dit geen mooi plannetje? Als je 't doet schrijf me dan even 'n kaart. Veel
groeten van Bibeltje: verlangt ook zeer je te zien.
Tot gauw?
'n Hand van
t.t.
W.
't Uitvaren van de haven in Vlissingen let daar 's op - 't is 'n prachtige reis!

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [18 maart 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Maandagav.
Wimpje,
Dank je wel voor je genereuse beschikking. Als ik nu kan kom ik als er niets in
de weg komt a.s. Maandag. - Ik schrijf je een dag vooruit als 't soms eens niet zoo
uitkwam. Schrijf nu nog even op een briefkaart welke sigaren ik moet meêbrengen
maar veel durf ik niet erg. Van avond schrijf ik nog aan Cobi die me dat vroeg voor
muziek, ik kom niet zoo dadelijk want ik moet mijn lessen regelen, en nog wat, in
de laatste dagen had ik last van koorts, dat gaat nu over.
Nu, tot ziens dan
je
Jac v Looy
De oude Alberdingk Thijm is gisteren overleden.

Groeten van Hein.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 april 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 2 April 89.
Beste Willem, Waarom hoor ik toch nooit iets van je? Ik heb je zelf in den laatsten
tijd dikwijls willen schrijven, maar ik kon er niet toe komen. Vertel mij toch eens van
alles wat je tegenwoordig doorleeft. Je hadt zeker wel een briefje van me verwacht
na den dood van je zuster. Ik heb in dien tijd dikwijls gedacht aan hetgeen je mij
van haar vertelde, een van de laatste avonden dat ik te Londen was.
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Van Kobus heb je zeker het één en ander van ons gehoord. Willem is nog altijd
bij mij. Ook over hem hadt je zeker wel eens wat van mij willen hooren. Hij is nu
éénmaal zoo geheel over het gewoone leven
[1:2]
heen. Wanneer ik maar een beetje goed in mijn humeur ben, zooals van daag, kan
ik zoo vreeselijk in mij zelf om hem lachen en ook hard op, want hij neemt niets
meer kwalijk, voor al als hij gelegenheid heeft om den geheelen avond bier te drinken
in on-door-scheidbre teugen en daarbij kan domineeren en dat doet hij tegenwoordig
altijd met George. Als hij dat niet kan vindt hij het leven vreeselijk bitter. Soms heeft
hij het verschrikkelijk druk, dan moet hij wel twee brieven schrijven op één middag.
Hij heeft mij ook wel eens over zijn Londonschen tijd gesproken:
[2:3]
dat hij zich nooit begrijpen kan dat hij jou eenigen last had bezorgd. Ik heb mij dus
maar voorgenomen nooit over eenige reëele zaak te spreken. Och, meestal hebben
wij het heel prettig samen, maar het is me soms als een nachtmerrie dat hij nooit
weer alleen gaat wonen. Mijne avonden breng ik tegenwoordig gewoonlijk, zooals
ook nu, heel rustig op mijn kamer door, dan drink ik heel lang thee, dan zit ik wat te
lezen of te schrijven, en zoo gaat de tijd voort.
Schrijft van Eeden je nog wel eens? Willem is heel goed met hem, maar hij ziet
hem toch zoo wat nooit, ik ook niet.
[2:4]
Ik denk nog dikwijls aan dien tijd dien ik in London heb door gebracht, niet het minst
aan dien laatsten dag, dien Maandag, toen wij zoo heerlijk samen door de heele
stad hebben gezworven.
Nu, je moet mij vooral gauw eens schrijven. Het is wezenlijk waar, wij leven zoo
snel dat wij wezenlijk zoo gauw van elkaar vervreemden en van elkaar afraken als
we niet samenleven.
Hoe gaat het Blanche? Groet haar van mij. Groet Jacobus ook van mij.
Wees hartelijk de hand gedrukt door
t.t.
Hein

[2:5]
Och ja, ik kon je eigenlijk nog wel wat meer schrijven, maar ik denk zoo'n beetje dat
het je niet zoo heel veel schelen kan, als je daar zoo in je eentje - en zoo met Kobus
- in zoo'n groote stad zit en net zoo leeft als je zelf maar wil. Wordt het nu in London
niet nog hoe langer hoe mooier, nu je toch al veel sterker licht over-dag krijgt en
veel meer afwisseling door de langer dagen?
Hier in Amsterdam in de Kalverstraat is het ook een heeleboel aardiger geworden
door het electrisch licht, nl. voor Suisse en nog een paar huizen en voor de Groote
Club. Je kunt het je zeker wel voorstellen.
[2:6]
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Wat ik je ook nog wou schrijven, is dat Willem nog altijd net zoo over Albert spreekt
en al die zaken zoo gewichtig behandelt als bij jou. Ik neem die zaken nu maar een
beetje vroolijk op. Ik heb Albert ook nooit meer gesproken. Wat ik tegenwoordig
eigenlijk het naarst in hem vind is zijn Christelijke gelatenheid, waarmede hij alles
wat hem door Willem gedaan is, opneemt of voorgeeft op te nemen.
Wim, ik vergeet niet dat ik nog wat schuld aan je heb. Ik kan het nu niet afdoen.
Ik heb nog al een duren tijd gehad en ik heb geen lessen meer.
Nu, vale

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 april 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Amsterdam, 6 April 1889.
Hemonystraat 13.
Beste Wim, jà, ouwe jongen, 't is lang geleden, dat je wat van me hebt gehoord, en
ik ben zeer ondankbaar voor al de goede dingen die je aan me gedaan hebt in
Londen en Amsterdam. Maar kijk er maar niet boos over, je weet wel dat ik een rare
jongen ben.
Ik had een flauwe hoop gehad met Looy nog eens meê te kunnen komen, om
afscheid te nemen van Londen, wat ik toen niet heb kunnen doen. Maar 't was me
onmogelijk: mijn beurs laat het natuurlijk niet toe, en een finantieele operatie, die ik
probeerde, is totaal mis lukt. Maar ik dreig je toch, of je 't graag hebt of niet: ik kom
nog eens, heel onverwacht, met een hansome voor de deur van Mrs. Leverton, net
zooals Wisselingh toen, je weet wel.
[1:2]
Om je voor te bereiden, heb ik Looy vast een portret van me meêgegeven voor jou,
een beetje geflatteerd, onder helsche verlichting. 't Is nog niet betaald.
Ook gaf ik Looy meê je horloge-met-ketting, waarmede ik al dien tijd in Amsterdam
te pronk had geloopen. 't Heeft geen één keer in de Lommert gestaan, ofschoon de
aandrang dikwijls groot was. Dit voordeel heb ik er echter van gehad, dat mijn crediet,
door die gouden ketting op mijn buik, aanmerkelijk steeg, in de Poort b.v. waar ik
nu zit te schrijven.
De aflevering heb je zeker ontvangen. Schrijf mij eens wat je van Albert's verzen
denkt: de beste er van zijn reeds twee jaar oud, en de helft ervan is beneden het
middelmatige. Hein zal je wel weêr gauw een nieuw bundeltje sonnetten sturen:
maar waarom heb je hem niet op zijn vroegere geantwoord? Je hebt misschien niet
de vele nieuwtjes gehoord, die hier zijn voorgevallen. De oude Thijm is dood, prof.
Donders is ook dood, en de Raad van State is opgetreden als Regent. v. Deyssel
is in de stad en gaat niet meer naar Houffalize terug, maar zich ergens anders
vestigen.
[1:3]
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Ik ga tegenwoordig veel om met George, die, na mijn terugkomst uit Londen, veel
vriendelijker tegen me is dan vroeger. We zitten heele avonden te domineeren in
de Franziskaner en Zum Pschorr, en we leenen elkander geld in geval van nood,
dat we altijd prompt teruggeven. Hij is au fond een heele beste jongen, als-i je maar
eens vertrouwt. Hij doet me kostelijke verhalen, waarvan ik de helft geloof, en ik
geef hem raad in allerlei delicate kwesties. (Je moet dezen brief niet aan Looy laten
lezen, hoor.)
Ja, je moet nog een stuk of wat zakdoeken van me in je kast hebben. Geef die
s.v.p. aan Kobus mee, en ook mijn exemplaar van ‘Van 't Leven’, het andere
exemplaar van Helène Swarth's Sneeuwvlokken, waarin haar opdracht en mijn
streepjes staan, en nog een blanco exemplaar van mijn ‘Gedichten’. Voor 't overige
was alles in orde, en ik dank je wel voor de goede bezorging.
[1:4]
Met Free ben ik op den besten voet ter wereld, en van Albert merken wij niets. Hij
moet tegenwoordig bleek zijn, en niet meer het nette heertje, dat hij in 't begin van
zijn engagement was. Verbeeld je, toen ik in Londen was, en hij dan zoogenaamd
zoo belangstellend in mijn lot was, en zooveel van me hield, zooals hij zeer christelijk
nog onlangs tegen Free verzekerd heeft, dat hij doet (die slimmert!) toen zag hij er
juist, volgens de lui, zoo ‘glorieus’ en ‘triomfant’ uit, net alsof hij een overwinning
had behaald. Ik zal hem kwaad doen tot aan mijn dood, met alle mogelijke middelen.
Maar ik ben thans heel bedaard en verstandig, en ga heel rustigjes mijn gang. De
omstandigheden helpen me voortdurend (Je mag hierover niet aan Free schrijven,
hoor, Wim). Nu, adieu, hoor ik eens iets van je?
Een hartelijke hand
van
Willem

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Londen
Datum: 9 april 1889
Verblijfplaats: KB 69 E 4, nr. 27

[1:1]
th

April 9 '89. 11 Camden Park Road
Camden Square. London N.W.
Ik kan je geen compliment maken over je vele brieven die je me geschreven hebt
sints je weg bent gegaan, Willem. Wel, je hebt me niet eens geschreven of je je
goed ontvangen hebt! En nu, drie maanden later godbetert hoor 'k eindelijk weer 's
iets. Enfin, - je bent nu eenmaal 'n godverdommesche rare jongen - maar van Hein
is 't nog heel wat erger. - Hij ook heeft me eindelijk 's geschreven en 'k zal hem
gauw antwoorden. Ik dank je zeer voor 't laatste afdrukje 'n paar maanden geleden
en voor je portret. - Je vindt 't zelf geflatteerd. Ik niet. Go on, old man is dat 'n portret?
'k Vin 't zoo onartistiek en onbegrepen mogelijk.
[1:2]
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Ik herken je bijna niet met die donker bruine oogen - jij die juist zeer
speciaal-grijs-blauwe hebt. Nee, 'k heb 'n heel andere visie van den duivel-god
Doivel-ghgod zooals B. je altijd noemt. Ik vin 't 'n heel mooie aflevering deze keer,
- prachtig. Toen 'k je verzen gelezen had, - en je kroniek - was 'k zóo opgewonden
dat 'k wel dadelijk verzen had willen gaan maken op jou en je ontsterfelijke ziel.
Maar m'n onmacht wèl-beseffend heb 'k m'n enthousiasme maar verdronken in de
noodige brandies and soda's. De laatste veertien dagen zijn we nog al aan 't fuifen
- onze zielen moeten er horrible havenloos uitzien. - Kobus is al eéns zoo dik en
rood als toen-i hier kwàm
[1:3]
en we interesseeren ons zeer voor 't bar-leven. Ik begin hier nu aardig den weg te
kennen en 't klappen van de londensche zweepen. - 't Is 'n leven 'n leven! - 't Londen
van November en December zou je niet meer herkennen. 't Is hier net of iedereen
aan 't fuifen is. Je ziet nergens bezadigde, deftige of hoog-wijze gezichten die je
hinderen. Niets als gezichten die mekaar willen verneuken - en mekaar willen
wijsmaken dat ze nog niet te veel gedronken hebben. En 's nachts, tegen 't sluiten
van de bars als ieder een zich haast om nog gauw zoo veel mogelijk te krijgen - en
sommige op den grond donderen of er uit worden gezet! 't Is prachtig! 'n leven, 'n
leven!..
[1:4]
Ik hoor uit Holland niets. Free heeft me al sints langen tijd niet meer geschreven.
Martha schreef me 't laatst, lief en aardig. Ik schrijf niemand. - Ik zie je 's avonds
zitten in de Franciskaner met George. Doe hem m'n zeer bizondere groeten - 't is
'n echte kerel! Kobus staat op 't oogenblik voor den spiegel in z'n nek te knijpen en
zich te verbazen over z'n dikte en roodheid. Hij zeit il n'y a que la vie. Hij groet je
heel vrindelijk. Ik zal hem je boeken en zakdoeken meê geven. - Ik heb je wel 'n
beetje kwalijk genomen dat je me dat portretje van B. niet gezonden hebt waar om
'k je gevraagd heb. Doe dat nog - of vraag 't Hein. Loggen zal 't wel zenden en 't
laten halen als je 't zegt. - We moeten nu weer uit. Adieu, schrijf me 's wat meer dat is 'n goeie afleiding voor je en niet zoo'n groote moeite.
Groeten van B. en Kobus, 'n hand van
Willem

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [29 april 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Maandagavond.
Beste Wim,
Ik ben nog niet in staat je een geregelde brief te schrijven. Ik vind het hier niets
aangenaam, en ben nog niet thuis weêr. Op mijn atelier kan ik 't niet uithouden, en
in de stad kom ik ieder keer kennissen tegen, die me beletten wat langer met je te

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

praten. Maar gauw zal ik 't toch doen. Vanavond kwam ik François tegen, die verzocht
me je te groeten, 't is een aardige man, die ik graag mag. Mijn atelier stond vol met
kisten, ook niet aangenaam. 'k Begrijp maar niet waarom ze die twee dingen terug
gestuurd hebben. Ze zijn niet heel slecht. Nu, Amsterdam is wezentlijk niet veel
meer dan een dorp en wat een verbrokkelde boel, de Jodenhoek is tenminste een
geheeltje, anders alles rommeling. 't Viel me op dat Holland mooi is, toen ik binnen
kwam in Vlissingen. Mijn kaart was te laat, ik moest in Vlissingen een extra
spoorkaartje nemen. Ik heb overigens een aardige reis gehad, en Londen staat nu
erg confuus in mijn hoofd.
Groet B. en zeg me even waar je oude Heer woont, tot spoedig, beste.
Dag
Je
Jac. v Looy

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [2 mei 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Amsterdam Donderdag avond
Beste Wim,
Ik heb vandaag wat gewerkt en ben nu van plan je een poosje te onderhouden
met mijn gekeuvel, 't is zoo mooi weêr en ik ben wat gaan wandelen na den eten.
Nog altijd ben ik eigentlijk bezig om op mijn verhaal te komen af en toe bezoek
ik een kennis, want soms voel ik me of ik ze in lang niet gezien heb. Zoo trachtte ik
vanavond Albert op te zoeken, en wie stond daar voor de deur, van Deyssel, dik
geworden maar waarachtig dezelfde als voor drie jaar. Toen heb ik weêr op nieuw
kunnen constateren hoe 'n rare man ik eigentlijk, ben. Zonder dat ik het eigentlijk
[1:2]
bedoelde, ben ik doorgeloopen de trap langs, voorbij. Ik geloof niet, dat hij mij gezien
heeft, ofschoon ik toch geloofde te zien dat zijn eene oog naar me toe draaide, terwijl
hij heel belangstellend, stond af te wachten tot de boodschap kwam, dat Albert niet
thuis was.
't Dagelijksch leven, hier, heeft me weêr bij de keel te pakken, en 't is uit met mijn
toch zoo mooi lanterfanten. Jongen, die dagen van Londen zullen me lang heugen.
'k Droom s'nachts, dat ik in Piccadilly zit, in de glanzende bar bij de deftige meisjes!
Hebt je Byron al weêr terug gevonden, en hoe gaat het met Keetje en Lisette. Staat
Jans nog altijd met haar ho[n[?]den lach over de toonbank te grinneken of met er
hand aan de bierkruk
[1:3]
zabberend naar oude heeren. Maar je zult er waarschijnlijk in lang niet geweest zijn,
na onze waarlijk grandioose uitspattingen.
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Toen jullie me in de trein zetten ben ik dadelijk... o, neen, eerst heb ik Londen
van me weg zien gaan. Londen hoog en laag... donkere daken en
schoorsteenwouden, en daar tusschen in, graften vol sterrenvuur, breed weg
vliedende geulen vol licht: de straten waar de spoor over heen ging; en vergeefsch
heb ik getracht me te oriënteren. (Blek freijer) ik schrijf op de klank af, zei een lange
Engelschman, over me, hij had slopkousen aan, en ging naar Haarlem, ik denk om
bloembollen te gaan koopen. Mijn hoofd was warm van het eten en drinken, zeldzaam
lekker lag ik op de kussens.. en zoo is het gekomen, dat ik toen niet gevoeld heb
al dat het uit was.
[1:4]
Daarna ben ik in slaap gevallen, om niet wakker te worden, als toen de Engelschman
op sprong en vroeg, Queenbourgstation. Yes, heb ik heel handig gezegd en 't was
waarachtig waar ook.. Toen is me de werkelijkheid in eens heel nuchter op het hoofd
gevallen. De nacht was donker en het regende. Op de boot ging ik met mijn koffertje
langs de stoomketel, het ruim er achter was open, en vier kerels waren bezig balen
naar beneden te laten; een en twintig, twee en twintig, hoorde ik ze tellen. God, toen
was ik meteen in Holland.
En de heele reis is vervolgens zoo saai siniester geweest, dat ik voor 't oogenblik
geen lust heb er langer over te spreken.
En hoe gaat het nu, beste.. is 't jou nu ook net zoo alleen, als het mij is. Heb je
dadelijk aan het werken kunnen gaan? Ik denk het wel! maar ik niet.
[1:1]*
Je moet aan Blanche vertellen, dat ik bij den dag weêr af val.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 mei 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
3 Mei 89.
Beste Wim, ik weet wel dat je een beetje boos op me bent en dat je er reden toe
hebt ook maar geloof me als ik zeg dat ik in jou nog altijd een heel goeden vriend
van mij zie. Over die geschiedenis tusschen ons moet je niet langer boos zijn, ik
was je altijd dankbaar maar 't viel me toch moeielijk, ook dat andere waar ik je eens
van verteld heb, heb ik toch niet geaccepteerd.
[1:2]
En dat ik je zulke rare briefjes schreef moet je een beetje door de vingers zien, ik
heb heel lang in een groot verdriet gezeten. - Nu wilde ik weer graag eens door je
goed gedaan zijn en je vragen of je het goed vindt als ik je eens kom zien, mijn
hoofd is een beetje in de war; het zal mij goed doen jouw gezicht weer eens te zien.
- In den laatsten tijd heeft van Eeden mij zijn vriendelijken hulp betoond en mij nu
gezegd, toen ik over jou sprak, dat ik niet beter doen kon dan je eens te gaan
opzoeken. - Zoo je het hebben kunt schrijf dan wanneer, aan
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je vriend
Ed.Karsen

Frederik van Eeden aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 mei 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam
4 Mei 89
Amice,
Je zult waarschijnlijk spoedig het verzoek van Karsen krijgen, of hij eenigen tijd
in Londen bij je mag komen.
Ik vrees wel dat je in den laatsten tijd weer minder op bezoek gesteld bent, na
dien drukken tijd met van Looy - en dat je nu wat werken wilt. Maar Karsen zal wel
rustiger gezelschap zijn, en voor Karsen zelf is dit uitstapje bijna een
noodzakelijkheid. De
[1:2]
arme kerel is geheel van streek. Hij is den ganschen winter in een ellendigen toestand
van twijfel en overspanning geweest die hem geestelijk en lichamelijk geknauwd
heeft. Hij is geëindigd bij mij te komen. Ik heb terstond aan den twijfel een eind
gemaakt en gezegd dat hij hoe eer hoe beter op reis moest - niet alleen maar bij
iemand waarvan hij hield. Hij noemde dadelijk jou, maar vreesde dat je boos op
hem waart. Ik vond het plan het best - en hoop wel dat je het goed zult vinden.
Hij kan hier niet blijven,
[1:3]
hij moet afleiding hebben, andere dingen zien, meer belang gaan stellen in de dingen
om hem heen.
De heele winter heeft hij in zijn tobberijen geleefd, over niets als over zichzelven
gedacht en gepraat. Dat mag nu niet meer.
De oorzaak is een ongelukkige liefdes geschiedenis - je zoudt dat wel spoedig
begrepen hebben. Spreek daarover zoo weinig mogelijk met hem - en laat hem ook
niet uitpakken over zijn kwalen en tobberijen. Daar heeft hij al veel te lang in rond
gescharreld tot hij er bijna suf van geworden
[1:4]
is. Ik hoop dat je hem wel ontvangen wilt, je zou een groote weldaad doen.
Hier gebeurt niet veel bizonders. Ik zie heel weinig menschen behalve mijn
patienten. Looy heb ik hier gezien - hij zag er goed uit - en was één verrukking over
Londen. Albert heeft verzen gemaakt op den dood van Thijm. Heel aardig, maar
verzen zijn 't niet. Ik zie Albert weer nu en dan, hij is verbazend veranderd. Hij heeft
iets geposeerds, iets zachtzinnigs gekregen dat hem goed staat.
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Veel groeten van Martha en de jongens.
t.t.
Free
Schrijf me eens, wil je?

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 21 mei 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 21 Mei 89
Waarde Wim. Ik ontvang daar juist je brief van den 19 & zend je hierbij £10 die ik
gisteren kocht omdat je me zeidet nog wat geld noodig te hebben. Er is wel is waar
niet veel meer over maar toch altijd nog een kleine f 2 000 & het schikt me niet die
in ééns te geven. Ik heb dus liever dat het blijft gaan zoo als tot nu toe. Tegen den
n

1 zend ik je weer £20 maar als je niet zoolang er op kunt wachten hoor ik het wel.
Van de nalatenschap van Anna komt je zoowat f 3 000 te goed, maar ik kan daarvoor
't geld niet losmaken voor dat de boel geregeld & de fabriek te Leiden verkocht is
waarover ik met Verschuyl aan 't onderhandelen ben.
Adieu!
JJW.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 juli 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 19 Juli 1889
n

Beste Wim, ik heb je brief van den 10 ontvangen. 'T doet me pleisier dat je den
toestand nog al optimistisch inziet & de toekomst met moed te gemoet gaat. Ik wil
nu ook trachten een beetje minder ongerust te zijn & hopen dat 't beter zal gaan
dan ik aldoor vreesde. Ik zend je hierbij £20 in 4 B.N. van £5,- (op 't oogenblik kon
ik niet anders krijgen) benevens onze Rekg. Ct. tot 1 Juli
[begin inspring]
waarvan het saldo bedroeg

f 760.51

Hiervan af bijgaande £20

242 -

5.

[streep onder de getallen]
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[einde inspring]
welk bedrag ik je zal overmaken zoodra je het verlangt. Je moet me echter een
dag of wat te voren waarschuwen omdat ik een cheque moet koopen en wel eens
een paar dagen buiten ben.
Mijn zieke been is in de laatste
[1:2]
dagen minder pijnlijk. Ik kan me dus nu weer beter bewegen maar als ik even loop
word ik erg moe. Beide beenen zijn stijf en deugen niet meer. Evenwel geef ik er
niet aan toe maar 't zal natuurlijk hoe langer hoe moeielijker gaan worden. Enfin
mijn leeftijd is er naar; ik kan niet verwachten dat ik ooit weer vlug zal kunnen loopen.
Zooals ik bereids meedeelde zijn we nu weer buiten. Cobi heeft veel moeite gehad
om een juffr. & dienstmeiden te krijgen maar ze is er gelukkig vrij goed in geslaagd.
Ik heb je boodschap over gebracht, maar 't is voor de Coba's & inderdaad ook voor
mij een raadsel waarom je hun eigenlijk niet eens schrijft terwijl er sints 12 Mei niets
is voorgevallen wat je aanleiding kon geven om 't stilzwijgen te bewaren en je als 't
ware op een afstand te houden.
[1:3]
Ik geloof niet dat 't bevorderlijk is aan het herstel eener goede verstandhouding.
Gesteld eens dat je geen meester wordt van de omstandigheden en alles zoo blijft
als 't is (want de sterkste voornemens lijden soms schipbreuk op de wankelbaarheid
van ons eigen gemoed) zoudt je hun dan in 't geheel niet meer schrijven & alles
afbreken?
Met een hand
je je toegenegen V.
JJW
Ik zond ook een brief over uit Brussel gisteren buiten ontvangen.
Bericht me S.V.P. de ontvangst dezes.

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: Londen
Datum: 24 juli 1889
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
Londen 24 July 89.
Amice, - Ik wilde gaarne m'n inboedel - 'k woon op drie kamers - laten assureeren
tegen brandschade etc. - Moet 'k dat hier doen of kan 'k 't bij jou doen? - Ik heb je
brief ontvangen en dank je zeer voor je goeie zorgen. De volgende week kom ik in
Amsterdam en zal me dan 't genoegen permetteeren je te inviteeren met me te
willen dejeuneeren - ten einde op 'n eenigzins vrolijke en minder drooge wijze onze
zaken verder te regelen.
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Na groeten, steeds
t.t.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Londen
Datum: 26 juli 1889
Verblijfplaats: KB 69 E 4, nr. 59

[1:1]
London 26 July '89.
Beste Willem, Waar is Hein tegenwoordig? - Ik kom Dinsdag ochtend in Amsterdam
en zou gaarne bij hem logeeren. Maar 'k weet niet of hij op z'n kamer is. Zoo ja,
vraag hem dan of 't goed is. - Is hij er niet - kan 'k dan misschien bij jou logeeren?
Als je me plezier wilt doen kom dan Dinsdag ochtend tegen 12 uur aan 't station.
t.t.
Willem.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: [Ewijkshoeve?]
Datum: 13 augustus 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
13 Aug. 89
Heel hartelijk gefeliciteerd beste Wim met je verjaardag. Beleef dien nog lange jaren
in gezondheid & geluk. Het cadeautje wat ik hierbij doe, zal je hoop ik niet onwelkom
zijn voor een sigaartje. De violoncel kan eerst Maandag verzonden worden. Ik wist
niet waar ze was & de Coba's kwamen eerst Zaterdag avond uit den Haag. Jammer
dat de snaren defect zijn zoodat je er wel zoo dadelijk niets aan zult hebben.
Zaterdag op 't kantoor komende hoorde ik dat Mev. Immink den vorigen avond
plotseling overleden is. Ik heb haar van daag mee helpen begraven.
r.

Ik adresseer dezen maar aan M Van Eeden omdat ik niet zeker ben van je adres.
Is het niet bij Van den Berg of den Driest, of Driels? Schrijf 't me eens.
Met een handdruk
je
je toegenegen V.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Velzen
Datum: 4 september 1889
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Velzen. 4 Sept. 1889.
Ik was van middag in Amsterdam, nadat ik uit Hilversum terug was, en in Arti sprak
ik even Valk. Zoo vertelde hij me nog wat over je fuifje, en zoo kom ik er nou toe,
je een uurtje van mijn nacht-eenzaamheid hier af te staan. Want eigentlijk moet ik
schrijven, aan m'n Tango.
Je weet niet wat dat me alweêr een hoofd breken kost, maar 't zal wel een chiek
ding worden, geloof ik, 't zal aardig staan, met die noten balken er tusschen:
't Is natuurlijk een beschrijving van de geheele avond, zoo komt er de teekening
maar eventjes in voor: voor m'n eigen ijdel plezier schrijf ik je een paar brokjes af,
om te laten zien, hoe goed het staan zal:
Maar bij den ingang der deur was de lichtcirkel van den lamp rood op den grond,
en daar midden in stond, op de voeten wijd van elkaâr geplant, maar hooger op,
leunend tegen het
[1:2]
buffet vol glazen, de dentiste, in zijn leverkleurig pak, lachend uit zijn wijnrooie kop,
met het licht brandend in zijn geel haar en in zijn vlamkleurige snorren.
- ‘Cantamos, cantamos, daverde zijn stem.
- ‘Olé olé schreeuwde Consuela dadelijk klaar, ze begon in de handen te slaan
- ‘Quien sabe cantare flamengo?’
- ‘El señorita’
- ‘Don Juan’
- ‘Sensemi’
- ‘Si si.’
- ‘Tocca, tocca Frasquetito’
Allen riepen te gelijk. In het gehaspel der stemmen, stemde Frasquetito zijn
guitarra, die hij als een kind op zijn schoot had.
.......
.......
....... ander brok
En de Comedor (eetzaal) was geheel ledig van menschengepraat, de klok tikketakte
met klein droog geratel boven de jongen, die het zich gemakkelijk maakte, zooals
hij dat in zijn kamertje gewend was. Hij schuurde met het hoofd langs de muur, om
een goed plaatsje te vinden. De Andaluze die zingen zou, kwam op uit haar
behagelijke keuvel houding met Don Juan, leunde naar den kant van den speler,
om beter met hem samen te kunnen gaan.
[1:3]
- ‘Un momento’ vroeg hij. Hij wrong een paar der schroeven boven aan de zwarte
haak der guitarrahals nog wat vaster. Ze knerpten onder het weêrgestreef der snaren,
die wit voorbij het donkere klankgat zich spanden. Vervolgens beproefde hij nog
even met zijn duim, de toon zoemde.... toen lag hij 't hoofd achterover.’
- ‘Pronto, wat zal 't zijn?’
- ‘Un tango, un tango’ riepen drie, vier stemmen
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- ‘Bueno - un tango.’
En met het geluid van een gong in een oostersch huis begon hij. De hand slap
in het polsgewricht flapte heen en weêr, met slierende vingers sloeg hij de snaren
over, het klaagklankte en trilde uit de holle buik van zijn instrument, ernstig en zwaar,
als de toon van een violoncel was het snaargeluid en het weende en zoemde na,
gelijk het sterven van een gongslag in een oostersch huis.
Maar meteen daarop hoogkeelde de Andaluze een aanroepende tweeklank uit,
't was als de verre kreet van een dwaler in bergen toen ze zong:
[notenbalk met primitief weergegeven vioolsleutel en twee noten (d-e)]
Ja - aa - - - Ja - aa - - - - ‘Olé, olé’ viel met de mond rond open geschreeuwd Consuela
[1:4]
in. Ze sloeg de handen, hard klappend op elkaar, bij tusschenpoozen, naar den
maat liep, der guitarratoonenreeksen dadelijk na den aan roep:
[notenbalk met schematisch aangeduide notatie] muziek
De uitpsalmende klank zieltoogde, zwoel, veel geluid in zich dragend, breed en
somber en ging toen dood.
Dan komt de tango - even daarna maar 't is zoo genoeg.
Dit zal pagina 15 worden, de vorige rest is beschrijving van allerlei
eigenaardigheden, die de luidjes die er zijn me aan de hand deden: midden onder
't zingen komt Carmen binnen, thuis van 't theater ze danst, er volgt een lyrische
uitval van mij (die ook als gast fungeert, onder de naam van de extranjero) natuurlijk
vol schoonheden, het eind van al het moois behoort te zijn, dat een oude heer die
er ook bij is, geil word, en met slappe knieën in de rondte danst en schreeuwt, venca
il scandalo, (het schandaal kome).
Dan valt 't gordijn.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 11 september 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Als je soms lust hebt om een dag of wat hier te komen. Bij mij kun je logeeren. Ik
woon Driekoningen Dwarsstraat 51. Paarden en soldaten.
Na groet
t.t.
GHBreitner.
Arnhem 11 Sept. 89.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 20 september 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Ewijkshoeve 20 Sept. 89.
Al sedert eenigen tijd heb ik je willen schrijven en nu is C. van daag zoo druk geweest
met 't inpakken van je papier en pers naar aanleiding van een schrijven aan je Papa
geloof ik, want ik weet niet of je C. daarna gevraagd hebt, maar weet wel van dat
lijstje. Zoo even liep ik buiten een poosje te rooken langs de vijver, om deze tijd is
't tegenwoordig al donker en het deed me denken aan de vele malen die wij samen
dat zelfde pad liepen, onder anderen aan die avond toen het zoo dauwde, waarvan
jij de volgende morgen nog iets schilderde. Het was nu anders; het landschap
krachtiger en geen dauw, maar blinkend na de regen en het licht flauwtjes in de
piano kamer en die groote mooie ster boven 't huis; waar wij ook zoo dikwijls op de
hei naar hebben gezien. En de vijver doet denken aan 't schaatsen rijden en zoo
weinig aan Anne, dat komt zeker omdat ik daar niet bij ben geweest. En als je dan
[1:2]
tusschen de oranje boomen door langs 't huis gaat, dan zijn er bij de oprij laan zulke
angstige donkere gaten. Ik dacht nu moest er toch eens een geest van Anne rond
gaan, wat zou dat akelig zijn, maar niets, en ik keerde ook gauw om, want ik houd
niet van narigheid en ook niet van nare gedachten. Dat heeft dan ook gemaakt dat
ik je zoo ontloopen heb, de laatste keer die je hier in 't land bent geweest. Je Papa
had zoo dikwijls gezegd; van zijn liefste wensch en de goede verstandhoudingen
dat hij dat wenschte te bevorderen en zoo al meer, dat had me een soort van angst
gegeven je was iets voor me geworden van la dame blanche. En het was allemaal
niet noodig en er behoefde niets bevorderd te worden. Alles vind zijn weg. Er was
zoo veel gezanik en gezeur over geweest vandaar dat ik me maar liefst uit de voeten
maakte. En nu
[1:3]
dat niet meer gebeurd, nu die tijd voorbij is, ben ik ook weer tot kalmte gekomen.
Het was dus niet jouw schuld dat ik zoo raar deed en ook eigenlijk niet de mijne,
maar door dat verdomde gedonder - van bevorderen van goede verstandhoudingen
en meer schoone termen.
Nu dat lijstje waar je om vroeg, heb ik naar Munchen gezonden en is er nog, heb
je haast om er één van die zelfde grootte te hebben, het zou voor Wisselings
tentoonstelling kunnen dienen, meld dit dan even want ik heb nog een andere lijst
van die zelfde grootte en zou je dat dan sturen. De studie die er in zat was heelemaal
gebarsten en heb ik over geschilderd en weer afgekrabd, van je afwezigheid heb
ik gebruik gemaakt om dat maar op mijn eigen houtje te doen, maar je verliest er
niets mee, want behalve dat het zoo gebarsten was, was er niets aan. Morgen gaan
je drie kisten weg, Coba heeft de pers heelemaal schoon gemaakt, dat pak ziet er
uit of er iets gevaarlijks in zit.
[1:4]
Verleden week spraken wij Veth aan 't Station in Amsterdam en Haarlem. Hij kon
zijn leed niet zwijgen en vertelde C. dat hij je bij van Eeden had ontmoet en gevraagd
om bij hem te komen en dat je maar geen antwoord gaf. Ik vind het heel beroerd
voor hem, in zooverre dat dat geen aangename bejegening (zoogenaamd) is; maar
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ik heb vreeslijk moeten lachen omdat ik het zoo geestig vond, de toestand zoo
vermakelijk angstig spannend. Laatst ook zoo iets geks, kwam ik bij iemand die
kiespijn had en een kindje dat ie niet wou weten. Hij zat vreeslijk te kermen van de
pijn met zijn hand aan de mond, toen eensklaps dat kind in de kamer er naast begint
te schreeuwen, hij begon toen nog erger te steunen en zei; daar moeten kinderen
groot gebracht worden en steunde maar door. Ik ging gauw weg; later zag ik het
kindje, hij is er toch heel blij mee. De lamp gaat uit dit is een teeken om uit te
scheiden.
Adieu! Gegroet!
een hand
Tholen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Velzen]
Datum: [26 september 1889]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
B.W.,
Van nacht is het atelier van Valk met al zijn boedel verbrand, ook de instrumenten
van Jessurun de Mesquita, die, zooals je weet, van zijn groothartige hospitatiteit
genoot, zijn op gegaan in de vlammen der stemming. Maar 't is waarachtig niet om
er meê te spotten, dat ik je dit schrijf, schoon mijn symbolische neigingen me van
avond allerlei rapporten doen vinden. 't Ergste is dat zoo ik hoor zijn assurantie niet
in den haak is, zoodat er heel veel kans is dat hij voor al zijn rommel geen Cent
vergoeding krijgt.
Ik zou wel willen, dat er wat aan te doen was, ik zal Jan-Piet aanraden, een Paris
[xxxxx] te scheppen - hij zal wel wat beters bedenken. Vandaag heb ik een schilderij
verkocht voor de volle prijs, dat is dus goed.
Je brief deed me razend veel plezier, en ik zou hem al beantwoord hebben, als
ik 's avonds niet aan mij Tango de laatste hand moest leggen. Maar 't vlot niet - mijn
hoofd is zoo leeg als een ijzeren pot, ik schilder nogal veel.. en ik krijg hier zooveel
eten, dat maakt vadzig. Whistler is gisteren gefêteerd geworden in den Haag met
een diné, van wege de Nederlandsche etsclub. Er is strond aan de knikker, mot
tusschen Haagsche en Amsterdamsche elementen, dat prononceert zich spoedig
meer.
Groeten aan Blanche.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 30 september 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 30 Sept. 89
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Beste Wim, Gisteren ontving ik je briefkaart van Vrijdag en zend je nu hierbij de
gevraagde £ 20. in 2 Banknotes. Van middag in stad komende heb ik ze dadelijk
gekocht. Gauwer kon ik 't niet doen. Ook je 2 vorige briefkaarten heb ik ontvangen.
'T spijt me erg dat je zoo in verlegenheid bent geweest maar je verdenkt Jo heelemaal
ten onrechte van je een poets te hebben willen spelen. Ik schreef hem Vrijdag voor
14 dagen van buiten & tegelijk aan Bram B. omdat Jo onge[1:2]
steld was & ik vreesde dat hij Maandag soms niet aan 't kantoor zou zijn. Bram heeft
toen den wissel aan de beurs gekocht doch niet wetende dat er zoo'n haast bij was
nam hij evenals we altijd voor de firma doen, een wissel op 8 dagen zicht & dat
maakt dan met de 3 loopdagen 11 dagen. Eigenlijk is 't dus mijn schuld. Ik had hem
moeten verzoeken Banknotes te koopen of een cheque op zicht maar ik was nog
al miserabel op dat oogenblik & de gejaagdheid maakte juist dat 't verkeerd liep. Jo
was Dinsdag weer
[1:3]
aan 't kantoor maar toen was de wissel al gekocht. - In 't vervolg zal 't niet meer
gebeuren. Beter een bagatel hooger koers dan zulke teleurstellingen. Evenwel was
't inderdaad niet zoo heel erg want zoodra de wissel geaccepteerd was hadt je hem
kunnen disconteeren wat maar een bagatel zou gekost hebben maar ik begrijp best
dat je daarop den weg niet zoo wist en zal daarom in 't vervolg Bankpapier zenden
of laten zenden hoewel bij wegraking een wissel secuurder is omdat men er altijd
een duplicaat van kan krijgen.
[1:4]
De pers & andere dingen zijn reeds voor 8 dagen geleden door [Bickon[?] aan de
Londensche boot bezorgd. Wanneer die boot vertrok weet ik niet doch wel
waarschijnlijk zult je een & ander ontvangen hebben. Jammer dat Cobi de
schroevendraaier vergeten heeft maar je zult er wel een hebben kunnen krijgen
hoop ik. - De verzending is franco geschied. 'T was te laat om 't kastje bijtevoegen
maar als je 't nog wilt hebben zal 't gezonden worden. Zoo als je ziet ben ik weer
hier maar het loopen gaat nog niet & ik moet dus alles per rijtuig doen komen daar
ik nog al rheumatisch in den rug ben geworden, waarschijnlijk een gevolg van 't
vochtige kamertje buiten. 'T is in den laatsten tijd erg regenachtig geworden. Cobi
zal dus wel niet lang meer blijven; ik denk nog een veertien dagen & dan gaan we
weer de winterkwartieren betrekken. Wat is zoo'n zomer gauw om. Trouwens met
mijn sukkelen heb ik er niet veel aan gehad. Cobi is weer beter & de anderen maken
't allen wel. Weet je dat Nijenhoff op nieuw vader is geworden van een meisje?
Met een handdruk
je je toegenegen
Vader.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 oktober 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Amsterdam 13 Oct. '89
Beste Wim,
Ik vind het zoo beroerd dat ik je nog nooit geschreven heb sedert den tijd dat je
hier was, maar ik kon er nooit zoo toe komen. Vanavond zaten Willem en ik op onze
achter kamer, en we dachten er aan hoe jij het nu wel zoudt hebben, en je weet niet
hoe het hier soms op London lijkt, vooral als we van tijd tot tijd, nog laat in den nacht
zoo'n spoor fluitje van buiten hooren komen.
[1:2]
We denken tegenwoordig dikwijls aan dien drukken tijd, dien we nu juist een jaar
geleden hadden. Morgen is het juist - 52 weken dat je weg ging. We doen het nu
een heele boel kalmer. Vandaag hebben we het heele Kalfje omgeloopen. Op den
Amstelveenschen weg zagen wij staan ‘Hoenderpark’, ‘Amstelbier’, Limonade’. Daar
wilden we even uitrusten en door wie werden we daar bediend? Door een oude
stijve Juffrouw; zij vroeg: ‘Komt U 's avonds ook niet wel eens bij ons.’ Het was Juffr.
Martens uit de I. ‘Ze zei: Overdag ben ik boerin. Nu moet u
[1:3]
eens een schets van mijn boerderij en mijn koestal maken. En dan moet U nog eens
weerom komen met uw vrienden.’
We doen tegenwoordig niet veel meer aan omgaan. George is altijd of dikwijls uit
zijn humeur en scheldt ons uit voor uilskuikens en schobbejakken; het kleine Joodje
wordt hoe langer hoe famiellaarder en vindt het zoo jammer dat hij jou niet meer
ziet met wien hij zoo spoedig intiem was geworden. Kobus is nog in Velsen, hij komt
ons soms een heel aardig uurtje bezorgen als hij voor zijn lessen in de stad is. Hij
is druk bezig om zijn bundel uit te geven.
[1:4]
Willem is druk bezig om de ‘Verzamelde Gedichten’ van Albert Verwey te
bestudeeren, die aan het uitkomen zijn.
Nu, beste Wim, ontvang de hartelijke groeten van Willem, en van
Hein

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 20 oktober 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 20/ 10/ 89
Ik zou kunnen zeggen dat ik de daad bij het woord voeg, indien je maar in het oog
houdt, dat het laatste van jou en de daad van mij is. Wel Wimpie zit je zoo in de
eenzaamheid en ben je van niks op de hoogte? Kassian, voor bijzonderheden ben
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je bij mij niet aan het beste kantoor, want ik zelf leef even kalm als jij; het is puur
toeval dat ik van middag Nol sprak, en, - zoo zwak is de mensch, maar ik had hem
in geen drie maanden gezien - en met hem afsprak van avond bij Mast te komen.
Ik ben wel niet zóó onthoudend als toen ik je de laatste maal schreef, maar toch
van een matigheid, waarvan je versteld zou staan. 't Is uitzondering als ik bitter of
groc drink. Verbeeld je, en hef je armen omhoog, roep de goden en de godinnen
aan, en ruk met je laatste levenskrachten je haren uit, de laatste maal dat ik Kloos
en Hein heb gesproken van de maand zoowat, is Vrijdagavond geweest, en toen
kwamen de heeren bij me om me af te halen en over te halen om naar Mesquita te
gaan, die zijn nieuwe atelier inwijdde, en wat deed toen het broertje van Dr. Van
Deventer? Nam hij hoed en stok, trok hij zijn jas aan, riep
[1:2]
hij met luider stemme ja! laat ons gaan? Neen mijn vriend, de dokter voor wien de
wijze lessen van Sokrates en Plato niet geheel en al zonder vrucht zijn geweest,
die zelfde dokter, moi qui vous écris, hij bleef op zijn kanapé liggen en zeide: ik ga
niet, - en op zulk een vastberaden toon, dat bovengenoemde verleiders zich
omkeerden, hun neuzen in hun bef verborgen, en de staart tusschen de beenen,
den zakdoek voor oogen, denkende aan het oude Karthaag, met de jeneverflesch
onder den arm snikkend de trap af gingen, snikkend dat zóóveel schoons en goeds,
zoo jammerlijk in de soliditeit moest ten gronde gaan.
Bovendien ben ik met animo aan het werk. Ik heb een onderzoek onder handen,
waarmee ik wat opschiet, waarmee ik haast iederen dag een beetje verder kom,
indien ik mij althans niet vergis. Mijn patroon is zoo vriendelijk als het maar kan.
Heb ik je wel eens verteld dat wij van den zomer op een avond heel fideel gesproken
hebben 's avonds? Dat wij een poosken bras dessus bras dessous de
Stadhouderskade hebben omgeloopen?
[1:3]
Vertel het maar niet over, maar we hebben toen heel was afgepraat, en waarschijnlijk
verbeelde de goede man zich dat mijn betere resultaten daaraan zijn toe te schrijven,
terwijl toch het geval alleen is, dat ik nu op een plaats werk, waar hij dikwijls voorbij
komt, en hij me dus meer bezig ziet dan vroeger.
Maar ik vertel je meer van me zelf dan de goede smaak toelaat. Is 't werkelijk juist
een jaar, die fuif van jou? Ja 't moet wel, en 't is een flinke geweest, dat is zeker. Je
behoeft je anders niet voor te stellen, dat de tegenwoordige toestand een blijvende
is; ik beschouw 't meer als een bui; misschien zijn we over een paar maanden weer
even hard aan den gang als vroeger, hoewel ik het voor mij niet hoop. Verwey zal
er natuurlijk niet meer bij zijn, maar er blijft altijd een kern van stamgasten over, die
niets liever verlangt dan zich tot een grooten kring uit te breiden. Je moet met een
vacantie weer eens hier komen, dan zullen we nog eens een ouderwetsch dejeunertje
houden bij mij. Je weet wel, van die heele lekkere koffie.
Looij heeft inderdaad twee schilderijen verkocht en ziet er zoo welvarend en
vroolijk uit als een weldoorvoede weesjongen. Weet je al zijn laatste? Dat hij een
verhaal bekrachtigd
[1:4]
heeft met den uitroep (let wel): 't is een feit, als 't niet waar is!
François is nog in Parijs voor zoo ver ik weet, met Itje. Itje en zijn vader hebben
samen aan een groot tentoonstellingsdiner deel genomen. Van Eeden en
Renterghem verplaatsen met 1 November hun zaak naar de Keizersgracht, naar
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een huis dat tevens boardinghouse wordt. Valk's atelier wordt opgebouwd. Mesquita
is weer aan het werk en heeft een boekje uitgegeven. Kloos en Hein zwabberen
nog altijd rond, doch beweren kalmer te zijn. Gorter solliciteert in Amersfoort. Fons
heb ik in lang niet gezien. Van Breitner weet ik niet veel meer, dan dat hij weer terug
is. Hij heeft me eens aangesproken, alsof wij de beste vrienden waren, (A propos,
van dien mot tusschen ons moet je maar niet tegen anderen spreken, 't komt
misschien terecht) en na dien tijd heb ik hem niet meer gezien. Jan Piet kan iederen
dag vader worden. Sam maakt het goed en heeft een bundel uitgegeven.
Esmond las ik voor een paar maanden over met groot genot. Het is zeer
menschelijk en nobel en allemachtig knap. Hindert jou het slot? Mij niet. Ik zou je
aanraden je een compleeten Balzac aan te schaffen. Vraag een editie aan Sam.
Het kost je maar 40 gulden; je hebt er zeker een jaar plezier van.
Ben ik niet braaf geweest?
Groeten aan B.
Chap
Als je me weer schrijft antwoord ik weer gauw.

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: Londen
Datum: 23 oktober 1889
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
11 Camden Park Road
Camden Square
Londen N.W.
23 oct. '89.
Amice,
Als 't niet te veel gevraagd is je te verzoeken mij even te woord te willen staan
zou 'k gaarne vragen wanneer 'k de polis eens van je krijg van mijn tegenwoordige
assurantie met 'n opgave hoeveel 'k je schuldig ben; - als 'k me niet vergis heb 'k
nog 'n ouwe schuld aan je - o.a. f 15 die Kloos me 's gegeven heeft en andere
afrekeningetjes - enfin.
[1:2]
Ik weet niet of je soms druk bezig bent met verkiezingen of andere delicate
bezigheden, - in dat geval zou 't me dus spijten je lastig te vallen met zulke
kleinigheden. Maar 'k ben bang dat m'n atelier afbrandt, vooral nà dat ongeval van
Mau, - of de heer v.d. Valk - en er is zooveel bij gekomen van schilderijen en dingen
uit Holland (wees zoo goed 'n polis te schrijven van f 5 000.) - dat 'k geen rust zal
hebben voor je me dat ding zendt.
Ik hoor heel weinig uit Amsterdam en als je plan hebt mij te antwoorden zou je je
welwillendheid misschien
[1:3]
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wel zóo ver willen uitstrekken om me 's een en ander mede te deelen wat er al zoo
gebeurdt in de kunstwereld, - en hoe je zelf staat tegenover de heeren die je zoo
gaarne uitschelden - 't laatste wat 'k daarvan las was van den zomer in Bussum in
't Handelsblad - en als je soms 's in Londen komt, vergeet dan niet dat 'k gaarne
een van je middagen in beslag zou willen nemen om met je te dejeuneeren in Critirion
of Piccadilly restaurant of zoo iets [1:4]
om nog 's 'n hartig praatje te hebben over den goeien ouwen tijd.. hm, - .
Met veel groeten
steeds t.t.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: [Londen]
Datum: 29 oktober 1889
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
[briefpapier The Monico, London]
Oct. 29 [18]89
Amice,
Zeer verplicht voor je schrijven; je schijnt in 'n zeer welwillende en minzame
stemming te zijn geweest.
Hierbij de verlangde brief.
Gisteren las 'k met enorm veel plezier je stuk in de N.G.
'k Hoop gauw iets van je te hooren.
Steeds
t.t.
WillemW.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [13? december] 1889
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
Vrijdagavond [188]9
Beste Wim, Je zult wel een beetje of wel een heele boel boos op me zijn, en ik kruip
van schaamte in mijn hoek, als ik er over ga zitten denken, hoe beroerd weinig ik
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je in de laatste tijd ‘teekenen van leven’ gegeven heb. Vandaag is vriend Arnold
Ising naar Londen gegaan, hij heeft me geïnterviewd waar het Shaftesbury-theater
ergens is, ik heb het hem niet kunnen zeggen, want Londen beweegt zich in mijn
hoofd in een nevel van lol; maar zoo komt het dat ik nu eerst pas ben gaan beseffen,
dat ik het werkelijk slecht met je gemaakt heb.
Er zouden wel redenen op te geven zijn hoe het komt dat ik zoo achterlijk was,
maar kijk, wat zou dat baten, en ik zou je bovendien nog vervelen op de koop toe,
met mijn gewaande drukte.
Eigentlijk weet ik je nu ook op 't oogenblik niks te vertellen
[1:2]
dat je extra plezier zou doen. 't Gaat hier allemaal zijn train-train, 't eenige plezier
moet je maar zoeken met je zelve, als dat nu bij toeval een lollige vent is, dan is het
leven dragelijk.
Bizondere nieuwtjes, burgerlijke nieuwtjes, de kennissen betreffende, zijn gauw
gezegd. Hein en Kloos wonen nog altijd samen, en hebben tot dusver nog niet veel
ruzie geloof ik, ik mag er wel eens graag zijn, en drink dan hun godendrankje,
jenevergrog. Door de benoeming van Gorter tot leeraar aan 't Gimnasium in
Amersfoort, heeft Hein veel lessen gekregen (Gorters lessen) en nu staat hij 's
morgens vroeg op, en bedrinkt zich, wil ik hopen minder. Kloos ziet er goed uit en
begint altijd nog veel te laat aan zijn kronieken.
Jan Piet is een dochter geboren, hetwelke, Saskia heeten zal voortaan. Hij gaat
weêr verhuizen hoor ik, in een ander paleis in Bussum. Af en toe komt hij in
Amsterdam, maar ik zie hem zoo goed als nooit, Hij maakt altijd veel werk van zijn
intelligente rubrieken.
George, hoor ik, gaat ook verhuizen. Zijn
[1:3]
atelier is te huur. Hij heeft, op de driejaarlijksche een gouden medaille gekregen en
is nog altijd dezelfde George.
Verwey gaat trouwen en in Noordwijk wonen. Soms kom ik hem tegen en dan
heeft hij 't nog altijd erg over zich zelve. Hoe vindt je de kroniek. In de volgende
aflevering word ik besproken, waarschijnlijk; wat voor nieuws zal ik dan weêr aan
mezelve te leeren hebben. Mijn bundeltje ziet er vrij aardig uit en wordt goed
verkocht, veel correspondenties heb ik er om moeten voeren. Ik heb van mijn neêf
maar drie exemplaren gekregen, één heb ik er aan Kloos gegeven, éen aan
Diepenbrock (voor zijn muziekopschrijverij) en een aan Allebé, alle andere vrienden
hebben er een moeten koopen. 't Spijt me wel maar mijn neef heeft alle onkosten
op zich genomen.
Chap's raampje is altijd nog verlicht 's avonds als ik naar huis ga, 't heeft iets van
een spaarlamp, daar een geleerde bij te werken graag zit. Hij gaat heelemaal niet
uit, en doet absurditeiten, onderstel ik, op zijn tijd.
[1:4]
En nu beste Wim, wou ik je zeggen, dat je mijn brief gerust vervelend vinden moogt,
en dat 't misschien maar beter geweest was, niet te schrijven. Hoe gaat het toch
met je, schrijf dat eens, hoe doe je, hoe leef je om tevreden te zijn. Laatst droomde
ik van een Londensche mist, die almaar angstiger en dikker werd, ik werd er wakker
van en toen stond op mijn beddeplank, de kaars in de pijp te branden, en die had
een stuk papier, die voor het sluiten om de kaars zat, in volle vlam gezet. Dat had
nog een atelier kunnen kosten. - Valk's atelier is weêr precies als vroeger, weêr
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heelemaal vol met schilderijen. 't Is dikwijls pitoyable om te zien, vind ik, al die mis
bruikte werkkracht, en nooit eens op iets ingaan, enfin, we hebben allemaal een
tikje van de molen te pakken. Op de driejaarlijksche heb ik twee schilderijen verkocht,
dat is aardig, ook heb ik succes ingeoogst. Vraag me nu, als je eens iets weten wil,
in je brief dan zal ik eens heel punctueel alles zeggen. Hoe gaat het met Blanche.
Doe haar mijn groeten, en wees nu niet boos, dat ik na zoolang niets gezegd te
hebben tegen je, zoo lamlendige vervelende dingetjes zeg. Hou je goed, ik heb al
een paar avonden kiespijn.
Je
Kobus
Ik heb een heel mooi modelletje naakt.
Woensdag was ik even bij van Eeden daar ik in vier maanden niet geweest was.
Martha was zeer goed.

[1890]
Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Londen
Datum: [vóór 10] april 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Londen April '90.
Ik heb gisterenavond van je zitten lezen in de N.G. Kobus en vannacht heb 'k niet
kunnen slapen en heb liggen huilen als 'n kind. Ik weet wel dat ik en niemand met
de werkelijkheid die er achter de dingen zit die je schrijft niets noodig heb maar kan
ik 't helpen dat 'k van nacht - zoo erg denken moest aan vroeger en terug leefde in
dien tijd toen jij zooveel in mijn leven was, - en ik die bazige brieven schreef - en 'k
zag jou - midden in 'n moeielijken strijd alleen - vol en rijk en individueel, sterk in je
zelf - nu ja - maar alleen met veel verdriet, bitter-bitter verdriet - en 'k zag mezelf onbezorgd in de tevreden onbeduidendheid van m'n kleine zijn en 'k kon niet
ophouden me te verwijten - te verwijten tot wanhopend worden toe dat 'k zoo dom
heb kunnen zijn - en moest huilen huilen, huilen om jou* verdriet en m'n eigen
kleinheid - en dan dacht 'k wat aan die vriendschap die 'k van den beginne af voor
je gehad heb. Zonder iets te weten van de wereld,
[1:2]
van de menschen - van 't leven. En 'k dacht aan dien tijd toen je pas Kloos kende
en v. Deyssel en mij zoo'n beetje liet loopen en 't verdriet wat ik daarvan had waarover 'k nooit gesproken heb - en die brief uit Parijs waar 'k toen met Veth was
- die naar over jou en je werk sprak. Wat mij zoo hinderde dat 'k 't niet uithouden
kon en je schreef, uit vriendschap! O die aartsaartsdòmheid.
Ik heb in eens gezien, door je stuk - terug levende lange lange jaren van vroeger
- o o wat 'n stuk leven - hoe onaardig - hoe onhartelijk 'k geweest ben voor jou
Kobus, voor jou voor wien 'k meer dan voor eén ander zou willen zijn - voor wien 'k
God weet wat zou willen geven van wat me 't liefste is. - En 'k heb nu begrepen
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dingen die 'k me herinner dat je gezegd hebt, dingen die 'k nooit begrepen heb - en
'k verklaar me nu zoo goed hoe je soms tegen me geweest bent wanneer 'k je
onverschillig en onhartelijk dacht.
Enfin - dat alles is nu voorbij - en jij die me zoo lang - zoo goed kent weet beter
dan eén hoewel 't overigens zoo moeilijk niet is dat te weten - wat 'n domme
egoïstische brûte 'k ben
[1:3]
maar je weet niet hoe veel verdriet 'k daarvan heb - je weet niet - hoe, bedorven
door m'n vroegere zijn - 'k in 't bewustzijn van m'n arme kleine zelf, lijd - hoe 'k
anderen zie en gaan en worden en vloek m'n eigen machteloosheid. - Je weet niet
dat 'k de laatste drie of vier jaar niets heb gehad dan verdriet, groot mooi warm
verdriet - hoe 'k niet weet wat te doen van gedruktheid en twijfel

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Bussum
Datum: [half?] juli 1890
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 105

[1:1]
Bussum Juli 90
Amice,
Veth verzocht me toch titels op te geven van m'n etsen - als't dan mòet, dan maar
deze:
[begin inspring]
o

1 Trafalgar square
o

2 Fog (Waterloo bridge)
o

3 a Cab
o

4 rain
o

5 evening (national gallery)
o

6 Railway bridge
o

y

7 under Charing Cross R bridge
o

8 embankment (Waterloo bridge) die leelijke groote
en 9 barges on the Thames
10 tug
11 Waterloo bridge
12 Victoria embankment
[einde inspring]
en anders weet 'k 't niet.
Tot ziens
t.t.
Willem Witsen
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Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Ede?]
Datum: [eind augustus 1890]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1152

[1:1]
Dinsdag,
Ik ben op dat aardige kamertje geweest daarboven en zag de witte muren en de
schuin opgaande muren en dat tafeltje, - hoe heerlijk dat ik 't je zenden kan - o zoo
echt heerlijk goed van je om te willen dat ik dat deed. Nu zit ik zoo stil in 't tentje met die pruimen op de tafel - te dènken, dènken - en voel 'k zoo hoe 't zijn zal als
je weer thuis bent en wil ik je schrijven om tòch met je te zijn. Wat was dat weggaan
naàr - 'k ben stil, o zóo stil dien weg opgeloopen - dien zelfden weg van toèn, nu ja
- zoo éventjes - zoo heerlijk rijk, zoo rijk in dat immense gevoel voor jou, - zoo intens
gelukkig in dat mooie geloof zonder eén klein oogenblikje van twijfel. O die woorden
- maar 't hoeft ook niet - is 't wel? O, O, O - hoe mooi, hoe goddelijk goed
[1:2]
gisteren avond dat wandelen door dat bosch - die zilveren ster - jij ondeugende dat heerlijke voorhoofdje, zóo van vorm, zoo bleek onder die zwarte vlok - dat fijne,
heerlijk-ernstige gezichtje met die, die diepe donkere oogen - omkranst door 'n
breeden nimbus van 'n groenachtig donker. Vin je 't vervelend dat 'k dat zóo noem?
- Wacht dan maar dat 'k 't schilderen kan - zóo - zóo, toen je naar me op keek - o
aandoenlijk mooi.
't Tafeltje is al ingepakt - nu ga 'k van middag wandelen en alles nog 's zien - en
dan van avond weg, naar Ewijkshoeve - waar m'n vader nu niet is - en waar 'k
misschien twee dagen blijf en dan ga ik naar Bussum en even naar den Haag en
Amsterdam - Waarom ga je niet naar de Etsclub? Als je wilt, kan ik zijn in 't station
in Haarlem, Vrijdag b.v. - en kunnen we zamen gaan - ja? Schrijf me dan even naar
Ewijkshoeve (bij Baarn). Doe je 't? - Coba schreef me of ik je meêbracht op Ewijksh.
om
[1:3]
Cramer - ze vinden 't zoo gewoon dat je zoudt doen waar je lust in hebt.
Nu ben 'k weer terug en zal je maar niet schrijven van m'n sentimentaliteit om
indrukken van je voetjes terug te vinden en weêr te hooren alles wat je zei - dàt
daar, - en toen zei ze dat - en keek ze zoo - en o die oogen, en o die stem, enz.,
enz. - Maar 'k ben gaan zitten onder die dennetjes van gisteren middag en dat
andere plekje aan de rand van het kreupelhout heb 'k weer opgezocht en 'k heb
àldoor die stem gehoord en mooie, mooie muziek, àldoor. - En langs Gerretje ben
'k gegaan die thuis was toen 'k binnen keek - en die dadelijk over je begon, - en 'k
zag je, zooals zìj zoo aardig-eenvoudig vertelde, bij de bloeiende boekweit met dat
oude vrouwtje - en o ze was zóo blij geweest gisteren avond - ze had de boonen
op de tafel gelegd en 'n handje vol gesneden en toen nam ze nòg 'n handje en wist
niet wat ze zag, - ze
[1:4]
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wist niet wat te doen van geluk, zei ze en was de deur uitgeloopen naar haar broêr
die daar naast woont en had gezegd, Jaap, ben je al naar bed - neen, had Jaap
gezegd, 'k ga net. - Kijk nou 's wat die Jufvrouw gedaan heeft - zoo met 't boonen
plukken - enz., enz. - Ze heeft er 'n half uur over gepraat - en tegen mij: je mot haar
vertellen dat 'k 't niet aan m'n eigen verspeul en dat 'k 't goed besteed, kijk maar 's,
- en toen liet ze zien lijnkoeken en maïsmeel voor 't kalf en had veel te vertellen hoe
't beestje 't noodig had en nu zeker wel gauw groot en sterk worden zou. Ze was
beduusd geweest over 't verstand dat dat meisje had van alles, van 't veld bebouwen,
van bloemen en beesten en 'k moet je vriendelijk, vriendelijk bedanken. Je kunt
haar gezicht wel voorstellen onder dat vuil-witte mooie mutsje en die zwarte,
blij-lachende oogen - zoo vol van jou - En ik zoo blij - heel stilletjes - niet over 't geluk
- van 'n dag - van 't menschje
[2:5]
maar omdat 'k zoo weet dat evengoed als je me dit hebt laten doen - nu ja, 't is 'n
kleinigheid maar 't gevoel was dat niet - je me evengoed alles zult laten doen wat
je wilt - Maar o, wat 'k van middag zoo gevoeld heb, Betsylief hoe moet 'k toch leven
zonder je? Je bent tóch overal en 'k voel evengoed je koude handje in de mijne en 'k zie je evengoed en 'k hoor je stem - en 'k weet wel wat je zeggen zou - o 'k
hoor 't aldoor, die woorden zoo heerlijk, toèn in jouw grijze boschje - Ja je hebt ook
wel gelijk - en 'k zal dan ook wel moeten maar je weet wel dat 'k 'n egoïstje ben die
maar niet verdragen kan dat anderen je wèl zien, en ik niet - och, begrijp dit maar
goed - 'k ben zoo innig tevreden-gelukkig als 'k je maar zie.
Zeg 't me 's hoe vervelend of je toch dezen brief vindt? - 't Is zoo verschrikkelijk
weinig - is 't niet, van dien rijkdom
[2:6]
door en voor jou - 'k zal maar niet verder gaan. Schrijf je 's heel, heel gauw - ?
Dag - Mag 'k je gauw weer zien, asjeblieft? Dag.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: [eind augustus 1890]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1113

[1:1]
Ewijkshoeve, donderdag avond
12 uur
Cramer is van avond gekomen, en 'k zat zoo half - of eigenlijk heelemaal niet te
luisteren naar hun gepraat, - achteraf in 't half-donker - toen 'k opeens 'n hevige
emotie voelde opkomen en 't gevoel had - maar 't vaste, zekere gevoel, dat jij of
iets van jou in huis kwam - en dat duurde, duurde tot dadelijk - wàs dat dadelijk de brieven en couranten werden binnengebracht - en, o - die zekerheid van m'n
gevoel, dat is zoo wonderlijk - 'k jouw goeden, goeden brief - wèl bewaard in m'n
handen voelde. En Cramer heeft van avond zóo, zoo heerlijk gespeeld, en ik heb
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staan luisteren in 'n kamer zonder licht - met m'n hoofd tegen de koude venster
ruiten, met gesloten oogen die soms zich openden om te zien de violet[1:2]
grijze, woeste regen luchten die henendreven voor 't dof-goude, zacht-matte licht
van 'n zeer laten schemer -, en 'k werd telkens zoo koud-huiverend van dat mooie
in en òm mij - zoo dicht bij jou die 'k àldoor bij me voelde, zoo goed en heerlijk en
vertrouwend en groot.
Hoe heerlijk om je Vrijdag weer te zien - Vrijdag - den dag na morgen - 'k zal zijn
om 9,59 in 't Centraal station te Amsterdam, en als je met dien trein niet komt zal
'k wachten tot dat je komt - maar 9.35 uit Haarlem is toch niet te vroeg voor je - is
't wel?
Ik kan me maar niet begrijpen dat 't gisteren ochtend was dat je van me weg ging
- dat gezichtje even uit den trein en die toen wèg, weg - weg.
[1:3]
Je weet niet hoeveel goed die brief me doet - en o dat je den mijnen niet vervelend
vond - en ook den schrijver niet. - Niet? - maar dat ben 'k zoo gewoon door àl die
menschen die zoo half zijn en zoo weinig zien; - net als die meneer hier naast alleen kan me dat zoo bitter weinig schelen - als ze me maar met rust laten en niet
te veel laten bloeden - maar wat 'n heerlijkheid om er eén te weten, de liefste van
àl z'n droomen - die wèl beter weet - en met zachte, milde handjes de wonden heelt!
O hoe dankbaar ben 'k voor àl dat mooie dat je me zoo gaarne geeft van dien
onmetelijken rijkdom.
En gaan we dan die etsen zien en mag 'k den heelen dag mèt je zijn? Zal 't weer
zoo zijn als in Arnhem en in
[1:4]
Utrecht op dien hoogen Dom? - Weet je wat 'k maar voortdurend zie? - Die hoge
berken achter jouw grijze boschje met die zon daar achter in op 't groene mos - die
fijn blauwe lucht en koele bedauwde schaduwen - en dan dat zwarte gevoel daarbij
- die angstige zekerheid van dien ongezien naderenden, kwaadwillenden mensch.
- Nu ben 'k moe, en ga 'k naar bed om te denken en te droomen van die goede,
mooie.
Dag,

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: [eind augustus 1890]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1067

[1:1]
Amsterdam Zondagmiddag
Vrijdag avond toen 'k in den Haag aankwam ben 'k gegaan naar 'n café - en daàr
heb 'k je 'n brief geschreven - zóo direct na 't zìjn hier met Jacobus - maar dóor de
menschen om me heen en m'n stemming - daàrdoor voornamelijk - zóo als je wel
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weet hoe 't voor mìj - voor mìj, nu ja - was - werd die brief niet goed - te veel over
mij - en toen heb 'k gisteren morgen in den Haag in m'n hotel 'n ander briefje
geschreven - maar dàt briefje liet te veel zien de dingen die me hinderen in m'n
leven en 'k wilde je niet schrijven over mij - 'k wil schrijven, ja, je weet wel wàar òm,
en je weet ook wel waar 'k over gedacht heb, àldoor - en òok wil 'k je weêr en tòch
zeggen dat mij geèn dingen hinderen in m'n leven, nù - die alléen mezelf betreffen.
't Was Vrijdag zoo heerlijk, vooràl, ja vooràl op die tentoonstelling, - als 'k je zóo
hoor, - over dit en dat - nu ja - en je me zoo veel begrijpen doet. - Zooals 'k je zag,
bijvoorbeeld in 't zoo weinig mooi vinden van m'n etsen, zèlf zoo mooi en fijngevoelig
en goed en vertrouwen gevend - en 't
[1:2]
mooi vinden van die teekening van Jacobus en 't blij zijn in 't niet begrijpen dat die
voor jou is. - O 't was zoo heerlijk - alleén, in den trein en door alles wat 'k je niet
heb kunnen zeggen toèn, - en wat 'k zoo gezegd hàd willen hebben - was 't verdrietig
- dat wèg moeten gaan juist toen 'k 't liefst gewild had bij je te zijn - gisteren en van
daag - ben 'k tòch wel bij je? - Kom je morgen asjeblieft - en gaan we dan weer
wandelen met z'n drieën? - 'k Heb je zoo veel te vertellen van gisteren en andere
dingen waarover 'k nu liever niet schrijf.
Amsterdam, om zóo te zijn - is zoo vervelend - 'k ga zoo heerlijk werken in Haarlem
en weet zoo dat 'k 't kan.
'k Moet me ook zoo verschrikkelijk inhouden - waarom zou 'k nog wat zeggen?
Dag - begrijp je 't? Tot morgen - wil je?

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: [september? 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dinsdag avond
Van morgen kreeg ik je brief met het verdrietige nieuws. Het was voor mij een groote
teleurstelling en voor jou zeker ook een tegenvaller, want al rekent men er niet vast
op, omdat de toekomst toch altijd onzeker is, zoo is men toch geneigd om op de
goede kant te vertrouwen, en dan enz. - Ik begrijp het niet, ik weet ook niet wie het
beslist hebben, maar Stortenbeker en Bisschop of anderen zijn er mogelijk bij
geweest en misschien wel/waarschijnlijk de Marissen niet omdat die bij uitzondering
naar vergaderingen gaan. Hoe het zij, het is beroerd, maar daarom niet langer
getreurd: het is toch zooals het is en daarvoor zijn ze toch ook niet
[1:2]
gemaakt, ik meen ze zijn gemaakt voor 't maken op zichzelf - en je werkt omdat het
je lust en hebt een bedoeling. Een doel dat je natuurlijk niet hebt bereikt en al waren
ze aangenomen, dan hadt je dat toch daardoor niet bereikt en je zou zeggen, nu ja
allemaal gekheid, maar ik zal 't wel anders doen. Dat is natuurlijk alles het zelfde
gebleven en daarom niet getreurd en laat het streven doorgaan, want dat is voor
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ons 't geluk: het werken. - En al vinden we dan niet die waardeering die we zouden
wenschen of verdienen, de heerlijkheid om ons heen blijft bestaan en we grijpen
en we doen ons best er iets van te geven; en is dat de hoofd[1:3]
zaak, dan kan al 't andere ons maar kort verstoren; en al had dan Maris ook
tegengestemd dan zouden we nog zeggen: wacht maar ik zal het je wel anders
laten zien!
Gister avond had ik je ook al een lettertje willen schrijven, maar het kwam er niet
toe; ik heb nog zoo over alles moeten denken wat wij de laatste morgen bespraken.
En dat moet je zelf toch vooral ook doen en niet zoo overhaast handelen. Jij wil naar
Londen gaan en maken het uit, wat dan. - Terug komen nog een poos hier blijven
en dan weer naar Londen? - Dan sta je weer alleen en kunt onmogelijk buiten iemand
- en kunt dan niet anders doen dan 't weer aan maken. - Dan is 't uit maken ook niet
noodig. - Je weet B. heeft zeer goede eigenschappen, ze is vernuftig en leert alles
- door de omgang van een paar
[1:4]
jaren ben je aan haar gehecht en houdt meer van haar dan je denkt. In het leven
met iemand komen altijd dingen voor die je gaarne anders zoudt wenschen, een
volmaakt geluk is onbestaanbaar, dat zou ook niet goed zijn, want juist door het
minder goede kunnen wij het wèl goede zooveel te beter zien en hooger achten. Zij
houdt van je, je weet dus wat je hebt. (Ik wil nu alleen maar voor jou spreken en
niet zeggen hoe het voor haar zijn zou, ik wil me ook niet ophouden met
overdenkingen van rechtvaardigheid en of het goed of kwaad zou zijn, dat moet
ieder voor zich weten). - Nu dat alles zou je dus van je afschuiven en wat krijg je er
voor in de plaats? Krijg je iemand die van je houdt, en zooveel beter is? En ben je
zeker dat je ze krijgt? Zoo niet, dan zul je spijt hebben dat je 't uit gemaakt hebt en
je hebt om niets
[2:5]
liefde weg gegooid. Bedenk je dus goed, ik raad je niets aan en niets af, want als
ik zei maak het uit dan zou dat van mij al heel valsch zijn na de vriendschappelijke
wijze waarop ik bij jou en B. ben geweest; ik zou ook niet weten waarom ik het zou
zeggen. - De laatste keer dat wij samen spraken, heb ik je wat betreft de verhouding
ook niets aan of afgeraden, wel voor de gevolgen.
[2:6]
Ik herhaal dit, omdat het zijn kan dat ik onduidelijk gesproken had, en ik zou niet
willen dat je het zoudt denken; want nog eens het zou valsch van me zijn om in haar
nadeel te spreken.
Hartelijk gegroet en tot ziens
Tholen.
Dit laatste heeft alleen betrekking op mezelf en is maar bijzaak.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Haarlem?]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Datum: [eerste helft september 1890]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1132

[1:1]
Zondag middag
Nu moet 'k je toch even schrijven om te vragen of je mejufvrouw Titsingh zou willen
verzoeken om 'n paar stukjes van de muziek weer aan Martha te willen zenden b.v.
sonate van Corelli - air van Bach - 't boekje waar Tartini en Händel etc. instaat en
de 6 sonaten van Bach - meer niet, - maar als 't kan morgen ochtend omdat Martha
eerst nog wil studeeren. Ze schreef dat Free Dinsdag gaat tot Maandag - maar niet
r.

zeker omdat D v. Renterghem's vader op sterven ligt, - en als die sterft dan moet
Free 't uitstellen om naar Londen te gaan. Martje zal nog schrijven of hij gaat.
'k Heb zoo'n gevoel of die twee etsjes van gisteren goed zullen worden - ze staan
zoo goed op de platen en 'k zie 't
[1:2]
zóo - en die worden nu heelemaal niet zwart - o zoo mooi fijn-blond - maar krachtig
- 't was ook zoo, zóo mooi gisteren den heelen dag! die mooie zachte groene valleien
met die geel en bruin-groene boschjes en enkele fijn-slanke berkjes - en dan geen
menschen, alleen maar faisanten en hazen! - Wat is 't toch mooi, zoo zàcht-mooi
in die duinen met 'n dag als gisteren. Alleen jouw stem mag 'k er hooren en jouw
gezichtje zien, en zoo, zóo zitten met mìjn heerlijke lieve lieve kleine kindje. - O lieve
Betsy hoe heerlijk dat alles - heerlijk, heerlijk - en je bent toch nergens zoo goed
als bij mij - en nu zal 'k maar heel gauw weer aan m'n etsen gaan want 'k moet
straks naar Amsterdam - en daar zal 'k morgen vroeg
[1:3]
gaan teekenen in 'n bootje en prettig werken en geduldig wachten tot 'k weer met
jou mag zijn. - 'k Zal ook niet meer schrijven nu, omdat 'k toch maar gekke dingen
zeg of liever 't gevoel heb of je toch alles wel weet wat 'k zou kunnen zeggen.
'n Hartelijk-lief kusje op 't heerlijke voorhoofdje van m'n kindje.
Dag -

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [najaar 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Ik heb van morgen Breitner gesproken. Hij vertelde mij dat hij zoo graag van zijn
atelier af wou. Ik zeg dadelijk: Ik weet iemand die het met Januari wil huren. Nu
heeft hij er huur aan tot Mei maar ik heb toch vast met hem afgesproken dat hij het
met Jan. afstaat.
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Toevallig weet hij dat het voor joù is. Wij liepen samen naml. de winkel van Claus
en Fritz in, Claus zegt, ‘Br. weet je ook een atelier in je buurt. Witsen zoekt een
atelier?’
[1:2]
Voor hoe ver je nu op die afspraak aan kunt, weet ik niet.
Om het te huren voor verder dan 1 Mei, moet je zijn bij den architect Posthumus
Meyes op de Ceyntuur baan.
Wil je dat ik nog andere maatregelen neem, dan wil ik dat gaarne doen. Maar tot
Mei heb je eigenlijk alleen met Georg te maken.
Vincent is gisterenavond in de stad gekomen en laat je groeten.
Tot spoedig
t.t.
Hein

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [najaar 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik geloof dat het niet kwaad zou zijn voor de goede orde dat jij zelf naar den heer
C.B. Posthumus Meijes, Ceintuur baan b/d Amstel ging. Zeg hem dat jij gehoord
hebt dat mijn atelier met Mei te huur komt en dat jij het dan wilt huren. Anders zou
je er last van kunnen hebben als hij er bijvoorbeeld met Mei ook een pretendent
voor had. En als hij zijn toestemming geeft dan kan je al of niet zeggen dat je er
primo Jan. al in wilt trekken en dan zal er [wel[?] geen bezwaar zijn.
Nu na groeten
t.t.
GHBreitner.

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: Haarlem
Datum: oktober 1890
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
12 Breestraat Haarlem
October 1890
Amice,
Ik heb nog altijd 'n kleine schuld aan je - en als 'k goed begrepen heb, heb jij mij
iets te zeggen.
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Zou je mij 't genoegen willen doen met me te dejeuneeren bij v. Laar aanstaanden
Vrijdag? Laat ons dan elkander zien in Polen tegen 1 uur of, zoo je verhinderd moest
zijn, meld mij dit dan even vóor Donderdag avond.
Met groeten, steeds
t.t.
WillemWitsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Nieuwer Amstel]
Datum: [half december 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Daar stuur ik je, Wim, een versje dat ofschoon niet perfect geschilderd je toch wel,
hoop ik, iets zeggen zal. Ik heb het eergisteren gemaakt en vandaag aan Kloos
gestuurd. Maar daarvan niet.
Ik heb je schilderijen uitgepakt en een briefje aan Keyzer geschreven. Ik ontving
nog geen antwoord. Zaterdag schreef ik. Ze behoeven niet gevernist, maar je had,
dunkt me wel die goude lijsten wat zorgvuldiger kunnen behandelen, ik zal ze als
je 't goed vindt, wat met geeloker bij kleuren, ik bedoel dat ze scherp in 't vierkant
weêr staan. Dat is erg noodig om de oogen te betooveren.
Ik vind ze allebei zeer echt - het groote maakt me een beetje tureluursch door
zijn onberispelijke gaafheid van schilderen ofschoon ik ook wel vind dat het soms
een beetje leêg is, 't kleintje bevalt me soms beter. Soms ook
[1:2]
1

niet - me dunkt een donker-bruin [xxx[?] lijstje zou heel goed staan er om - je bent
toch een verschrikkelijke kladdebutter met je lijsten geweest. Wel - wel - hoor die
zuinige Kobus, zal je zeggen.
Nu - 't zal aan mij niet liggen als ze niet toehappen, wel, zullen ze de sprokkelaars
verkiezen vrees ik, maar de brug - denk ik ook wel - 't meest vrees ik voor 't andere,
als ik wat weet schrijf ik natuurlijk dadelijk.
Zoo hard als die sprokkelaars zijn en geposeert is er toch een aardige distinktie
in, die ik nooit in die tijd heb kunnen bereiken, er zijn een paar mooie roodjes bij,
en een paar goeie lijnen.
't Is wel aardig dat ding daar te zien met zijn ouderdom van vier jaren, ik geloof
dat ik van jullie
[1:3]
allemaal nog 't meest de oude Adam ben gebleven - verander het beestje eens wie
zal er wat aan doen.
Hoe schik je je in Londen met je alleenschap? - Best - zeker wel. Ik ben sinds
een poosje met werken aan de sukkel - door allerlei gekke levens omstandigheden.
Des femmes - ah oui, ook is er een mijnheer me uit mijn bed komen halen. Werkelijk
op een morgen en waarom denk je........ om de Nachtwacht te copieeren. Hé, wat
een stevige boterham op je nuchteren maag. Deze aardig heid heb ik al driemaal
in een brief geschreven - ziedaar een bewijs van echtheid. We zijn nu nog aan 't
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pourparleren over het Joodsche Bruidje - als ik daar een bom duiten voor krijg - zou
ik dat wel willen wagen. Maar ja er komt niets van terecht [1:4]
dat zal je zien - en mijn hebzucht zal wel verzuipen in al zooveel subtiliteit.
Nu adieu, zoodra ik weet schrijf ik, de vracht was ƒ26 - met 1 Cent.
Denkt er om, als je verhuist 't is nog al omslachtig die boot, zoo.
Je
Jac v Looy

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [december? 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Gisteren avond vond ik je telegram. Ik heb het geld gisteren pas ontvangen, kon
het niet sturen, zelf had ik niet zoo veel. Jullie rijkelui hebben zulke grandiose
begrippen van geld. Gisteren moest ik de geheele dag loopen lesgeven, en nu ben
ik dadelijk naar de Twentsche bank gegaan, en zend je hier tien pond. Ik had twaalf
pond willen sturen, maar dan moest ik een echec nemen en ik wist niet of je dat
lastig zijn zou. Zoo is het dus als je wenscht. Batavier heb ik 55 gegeven een dezer
dagen, hij zat kort, de zaken gaan niet best, geloof ik, met die ben je dus ook in 't
reine. Nu blijft er nog wat over, dat we dan later zullen verrekenen.
Deze brombrief is eigentlijk niet om de last, maar omdat ik gecontrariëerd ben,
een modelletje dat ik had, is ziek geworden en ik ben bang dat ie dood zal gaan.
[1:2]
Nu, adieu schrijft me als je eens tijd hebt.
Van Betsy kreeg ik laatst een brief, ze ging naar Londen met haar broer Frank.
Nieuws weet ik heelemaal niet.

Je
JacvLooy

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Nieuwer Amstel]
Datum: [half december 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice!
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Daar heb je je geld Wim, ik heb zoo gedaan als je wilde, - de echec zal ik maar
houden. ƒ302.88 zend ik je, dus blijf je me nog schuldig, met inbegrip van kruiers,
enz. 29.80. Je ziet ik behandel het heelemaal als een affaire.
Vandaag heb ik een timmerman in mijn atelier, en beter gelegendheid, om nu dat
bezige zaken doen, af te handelen. Kon niet beter vallen. Die kantoren zijn toch wel
aardige dingen, nu - daarvan niet.
Ik wou je nog even vragen, mag ik dat andere schilderij voor ƒ250 van de hand
doen, er is misschien gelegendheid voor, maar reken er maar niet op, je weet wel,
hoe het met die zaken gaat.
Adieu, mijn groeten aan Vincent.
Je
Jac v Looy.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
Datum: 30 januari 1890
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 101

[1:1]
Londen 30 Jan. 90
Amice
Ik ben voor eenige tijd in Holland geweest maar had geen gelegenheid om je op
te zoeken. - Wees zoo vriendelijk mij even je juiste adres op te geven dan zal 'k je
onder dankbetuiging 'n postwissel zenden ter voldoening van m'n schuld aan Boyer
- en schrijf me dan meteen of 'k nog tijd heb voor 't album en hoe lang. - 'k Zal heel
gaarne iets trachten te maken en ben zelfs al bezig - een van die oude dingen lijkt
me even wel ongeschikt - dat zou zoo'n arm figuur maken, vin je dat niet?
Ik hoop gauw iets van je te hooren.
Na groeten steeds
t.t.
WW.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
Datum: 6 februari 1890
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen, 102

[1:1]
Londen 6 febr. '90
Amice,
Ik zend je morgen £ 5.-1- dat wel ongeveer overeen zal komen met 121 frs. en
nog wat, 'k hoop dat je dat zoo goed vindt.
Wat m'n etsje betreft: je weet hoe dat gaat - 'k ben volstrekt niet zeker dat 't goed
genoeg wordt zoodat 'k me liever niet verbind voor 'n titel opgave. Wanneer je dus
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de volgende week m'n plaatje niet ontvangt dan zal 'k me 't genoegen ontzegd
hebben om dit jaar meê te doen aan 't album.
Ik dank je nog wel zeer voor je bemoeiingen Boyer.
Na groeten
t.t.
W.

Willem Witsen aan Albert Verwey en Kitty van Vloten
Plaats: Londen
Datum: 21 februari 1890
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18014

[1:1]
11 Camden Pk. Rd.
Camden Square
London N.W.
21 febr. '90
Willem Witsen

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 april 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
10 April 90
Wimpje, Ik heb je geen verdriet willen doen - als ik zoo in die oude dingen ben aan
't wroeten gegaan, dan zal dat wel zoo hebben moeten wezen, want wij allen doen
toch niets, dan terug geven wat we hebben ontvangen - zoo goed ons willende
begeerte, dat geven kan.... Maar o, je brief, heeft me zoo'n plezier gedaan, want je
weet niet hoe groot een plaats jij in mijn hart inneemt, nog en voor altijd. Je doet
verkeert te denken, dat je mij ooit bazige brieven zou geschreven hebben - dat was
Veth - ik verdenk hem zelf van te hebben opzettelijk gewild wat hij schreef maar dat
weet ik niet, en gaat m'n niet aan. Maar o, menschenellende dat we ons zoo voor
elkander verbergen - maar o verdoemelijke bezetenheid van zich zelve, die ons
elkander zoo lijden doet.
Ik geloof Wim, dat als jij Johan was geweest en ik Frits
[1:2]
hetzelfde, met kleine wijzigingen natuurlijk, zou gebeurt zijn, wat jij me toen schreef
heb ik altijd al was 't niet dadelijk, gevoeld dat het een daad was van goeie
vriendschap. Là, laten we daar langer niet over praten. Eens, in je voorlaatste brief,
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geloof ik, schreef je me.... en dan au fond 'n groot pessimisme dat alles wat is ‘doet
aannemen als beter dan 't had kunnen zijn’. Iemand die tot zoo'n hoogstaand begrip
van 't leven komt, weet ik, heeft van dat leven zelve veel verdriet moeten hebben;
laten we maar aannemen, dat alles zoo goed is geweest. Zòo willen we er boven
staan, en de schatten die we hebben vergaard met lang lijden, want in lijden gaart
de ziel het meest, zullen wel van zelve over gaan in ons, drijven van de altijd mooie
begeerte.
Ik ben ook hard aan 't werk en tob weêr erg, maar daar wou ik je niet over praten,
want ik
[1:3]
heb je eenige dingen, allang willen vertellen, die hier gebeurd zijn, en die ik heb uit
gesteld, door de zorgen die me dat stuk in de laatste tijd gaf. Je weet niet hoe ik
soms gebukt ga, onder die last, ik wou wel, dat ik niet schreef, maar ik kom er altijd
weêr van zelve toe, 't gaat allemaal met noodzakelijkheid geloof ik.
Ja, daar is weêr een siniester geval geweest. Mesquita heeft zich van kant
de

gemaakt, en is al begraven. Hij is de dag voor de N.G. uitkwam, de 3 zoowat, op
zijn Canapè gevonden, hij had zich vergiftigd met Cyan-Kalie, hij had dit in huis, en
er stond, hoor ik, een glas met limonade bij zijn doodliggen, cyan kali werkt alleen
zoodra het met zuur in contakt komt. Hij had me dat vroeger zelve wel eens verteld.
Hij lag erg klein, net een beestje, zooals Is. Israels dat noemde.
Wat de reden geweest is, daar over zijn vele meeningen. Kloos
[1:4]
beweert, dat hij hem voor een half jaar al eens gered heeft. Toen is na een praatje
het vergif drinken, veranderd in een grokje; hij leed zoo omdat hij geen artist was..
Zijn omstandigheden waren in de laatste tijd niet zoo slecht, zegt Valk, zijn beeren,
een twee duizend gld., niet zoo'n reden om zich te vermoorden. - 't Was bekend dat
hij allang met de dood coquetteerde, ik heb hem wel in de laatste tijd dikwijls
aangekeken om de binnen brand in zijn oogen, maar eigentlijk geloof ik, dat hij de
dupe is geworden van zijn eigen blague. Misschien, wie zal 't zeggen, 't is en blijft
een ellendig geval, en 't was zoo'n koubrengend nieuwtje want dat is het geweest:
heb je het al gehoord, Mesquita is dood.
Nu is 't al weêr vergeten uiterlijk, de kou is weêr voorbij. Hij is geen man geweest
die beweent zal worden lang, nu zelfs twijfelen de vrienden al over de mooiheid van
zijn zelfvernietiging. O, ellende, ellende, wat heeft die jongen gedreven, wat zat er
in hem. Ik heb er met François veel
[2:5]
over gepraat, ik hield niet van hem en doe dat nog niet, maar waartoe was het noodig
zich te verdoen, wat zat er in die jongen? Voor twee jaar gaan Isaak en Valk hem
uit Parijs halen, toen dreigde hij zich te zullen doodschieten. Hij had altijd een geladen
revolver in zijn zak, nam experimenten met Cloroform, en allerlei doodstuig, men
hield het er voor dat hij zich interessant wilde maken, [&[?] hij de dupe van zijn
spelletje geworden, of zat er wat zwarts in hem, een begeerte om zich weg te maken,
op te lossen tot niets en is hem dat de baas geworden?
Laten we hem maar met rust, en praten we over wat anders. Ik schilder ook een
portret van Batavier. Met nog een groot ding wou ik dat naar den Haag sturen, maar
ik vrees dat het niet klaar komen zal. Soms heb ik wel een gevoel dat ik opschiet
en beter begin te naderen tot wat ik wou dat 't was, maar dan twijfel ik weêr erg.
Soms durf ik 's morgens
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[2:6]
niet gaan kijken - bang dat ik het zoo leelijk vinden zal. Maar ik geloof dat wel komen
zal.
Schrijf me nog eens terug. Ik zou je nog wel eens graag willen spreken, maar kan
de reis niet doen en om 't geld, en ook omdat ik dan mijn lessen in de war schoppen
zou - als ik die niet had, zag 't er naar uit met mijn werk, want die modellen kosten
me de ooren van 't hoofd.
Je zult misschien de titel niet begrepen hebben van mijn nieuw stuk, er zullen
hoop ik, vijf of zes van die stukken van komen, en dan zal je het wel merken. Karel
Thijm schreef me er over, dat hij 't zoo mooi vond - en dat hij mijn werkkracht
bewonderde - goeie god, soms ja werk ik veel, tot dood moe toe, maar dikwijls ben
ik zoo'n ‘lui beest’. Thijm heeft een stuk over mijn boekjes geschreven in de N.G.
maar 't kwam te laat. 't Is niet aangenaam zoo van je zelf te hooren lirieken; hij vindt
het zelf 't beste wat hij in de laatste tijd schreef maar Kloos vindt het ‘voulu’. Zeg
me eens als 't volgende keer verschijnt, wat je impressie is.
Groet Blanche hoe gaat 't met haar - en vergeet me nooit zooals ik 't jou nooit zal
kunnen doen je onveranderlijke vriend
Kobus.
Als Batavier eens in Londen komt, heb ik hem gezegd je op te moeten gaan zoeken.
'T is een best exemplaar, een goed en fijn mensch lacherig melankoliek.
[1:2]*
Allebé die net binnen komt, groet je door mij.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 26 april 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 26 April 90
Altijd heb ik nog een brief in mijn zak van je, waarvan ik niet alléén de ontvangst
niet gemeld heb, maar zelfs niet gezegd heb dat je me verrast hebt met aan mijn
verjaardag te denken! Krijgen wij iets van je te zien hier? Ik ben nieuwsgierig.
Hartelijk gegroet!
Tholen
Wij zijn druk aan 't verhuizen.

J.E.H. Arntzenius-Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 30 april 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Ewijkshoeve 30/4 90
Ik kan maar even schrijven W. lief, want we zijn hier pas en zitten in de grootste
rommel, die nog niets is vergeleken bij 'tgeen in den Haag is gebeurd, ik ging er
gelukkig met de kinderen uit, terwijl ze de boel weg haalden en heb er zóó genoeg
van dat ik niet terug kom voordat 't huis heelemaal gebouwd is en alles geregeld
kan gedaan worden. Het staat alles als in een meubel magazijn en ik kon niets terug
vinden. C. kwam gisteren pas hier en bracht je brief meê, we
[1:2]
waren blij weêr eens iets van je te hooren waarop ik eigenlijk zoo langzamerhand
niet veel meer reken. We bestaan ternauwernood meer voor je en daarom denk je
zeker dat 't met ons ook zoo is.
Schaam je je niet om in koelen bloede zoo iets te zeggen als je nu doet? Je weet
dat 't voor ons niet kan veranderen als voor jou en dat we in alles wat je denken en
leven betreft kunnen komen en 't vanzelf doen uit oude gehechtheid; ik wôu dikwijls
dat 't niet zoo was, maar hier vooral is 't dubbel moeielijk en ik kan dergelijke
[1:3]
uitdrukkingen niet van je velen omdat je zelf weet dat 't niet waar is. Je wilt 't alleen
maar zeggen om je eigen gevoel beantwoord te zien maar dat mag toch niet, en ik
erken ook wel dat de omstandigheden niet dezelfden zijn en 't jou moeielijker maken.
Ik kan er niet veel meer van zeggen, 't gebeurde al zoo dikwijls en als men iemand
onverschillig wordt gaat de trots ook meêdoen. Het is prettig dat je druk werkt en
voor alles goed en ik beklaag je niet dat je geld op is maar heel graag zou ik nog
eens wat van je werk zien en welke mooie
[1:4]
hoekjes daar zijn. Het is alles zoo raar bij vroeger en weêr zoo heerlijk hier dat ik
hoe langer hoe minder mij kan voorstellen zooals de dingen nu werkelijk zijn. Ik
hoop dat de etsen goed worden en dat je dezen nog krijgt, gauwer kon 't niet. Ik zou
nooit meer hier vandaan willen als ik 't zeggen mocht en mijn best doen tevreden
te zijn met de herinneringen alleen. Het is naar dat je nog niet beter bent, zou de
zomer niet veel goed maken of denk je dat 't klimaat je niet lijkt? De paardjes zijn
perfect gezond en nu eens goed verzorgd geweest maar Macha wordt al grijs!
Dag Wim! comp. van
C.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 14 mei 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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E'hoeve 14 Mei 90
Je Papa zit waarschijnlijk in de andere kamer in de groote stoel met zijn hoofd
eenigsinds achter over een sigaar in de mond, te blazen, want dit is bij 't rooken zijn
hoofdzaak waardoor zooals je weet de sigaar inbrandt en er zoo'n rare lucht in de
kamer komt, dit is natuurlijk: ‘oude koeien uit de sloot’ voor je, zoo ook dat om dezen
tijd een leeg thee kopje voor hem staat en een fransch boekje omgekeerd op tafel.
Ik hoor dat ik me in mijn fantasie vergist heb, want de ballen klossen als een teeken
dat weer een andere periode van den avond is ingetreden. Al dit geschrijf is alleen
bij wijze van inleiding om te zeggen dat ik van deze gelegenheid gebruik maak
[1:2]
om je te schrijven en tevens om te trachten je eenigsinds in de toestand van het
oogenblik te verplaatsen. Al deze omhaal was eigenlijk niet noodig, ik had kunnen
volstaan met te zeggen: het is half negen, je papa is thuis en niets is veranderd. De
rest hadt je dan vanzelf geweten.
Nú - in de vorige week kreeg ik van Bouwens een briefk. die voor de grap hierbij
gaat, als een staaltje hoe de man leest, en gister middag ontving ik die twee pakken
waarvan de ééne van morgen over de Bilt aan zijn adres ging, want hij had over het
door jou geschreven adres aan Tersteeg, één aan mij geplakt, met de vier hoeken,
ik kon dit dan afscheuren waardoor jouw adres (het adres van Tersteeg) weer
ongeschonden voor den dag kwam. Wij waren verbaasd dat ze dat niet hadden
kunnen lezen, ik liet het pak natuurlijk zoo het was en gaf het Dirk van
[1:3]
morgen mee, die Cobi naar den trein van 8 uur zooveel bracht om in Amsterdam
boodschappen te doen. De bode bracht van morgen deze briefk: ‘Ik kom heden
middag 4.25 Baarn
t.t.
J.J.W.’
C. kwam 4.30 Bilt terug dus moest Piet en Dirk ieder met een wagentje uitgaan.
De paarden zien er goed uit. Zooals Coba zegt, Dirk heeft deze winter goed
opgepast. Ik hoop dat dit geschrijf dat voor jou als 't ware moet klinken als iets uit
het verleden - niet onverschillig voor je is - dat je de plaats ziet met de groote beuk
en de blinkende witte muren van de stal en Piets huisje door 't groen. Eigenlijk is
niets veranderd, de boomen die je boven de vruchtboomen van de wei ziet uit komen,
zijn meer tot elkaar gegroeid, ik merkte dit toen ik ze nog eens heb geteekend. Piet
altijd druk loopen met het kippe mandje onder zijn arm en een emmer met
varkensvoer aan de andere kant, - maar
[1:4]
dit alles is niet de reden van dit geschrijf. Ik wou je namelijk zeggen dat je me veel
plezier hebt gedaan met 't zenden van je etsen. Enkelen waren bekend door je
teekeningen, ik vind er mooien bij zoo onder anderen die regen dag waar die man
tegen de haven muur leunt bij die andere met paraplui, dat kleine, dat stoom bootje
met twee schuiten erachter; die naar de aquarellen en die met die karretjes; je hebt
mooi naar toon gezocht.
In enkele gedeelten van sommigen ben ik het niet met je eens, om dat te kunnen
zeggen zouden we moeten praten, die twee kleinen waar bruggen opstaan houd ik
het minst van. - Het trof ons dat je zooveel hadt gemaakt!

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Wij hadden gedacht dat je misschien nog Maandag zou zijn gekomen, je brief
aan C. gaf het bewijs dat je althans niet ver af was. Hoe toevallig dat je tusschenbeide
iets van me ziet en zoo verrassend om dan te hooren dat je 't niet afschuwlijk vindt;
want alles gaat na zoo'n lang getob met zoo'n bezwaard gevoel de deur uit.
[1:1]*
Als je nog eens iets hebt houd ik me zeer aanbevolen. Je hebt mooie grepen gedaan,
vind ik!
Vaarwel, een hand! Adieu!
Coba wil spoedig schrijven.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 mei 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 19 Mei '90
Beste Wim,
Nog altijd heb ik je niet op je brieven geantwoord. Vooreerst over die krijtteekening.
Die teekening naar Verwey is nog altijd bij Verwey zelf. Maar die orgel heeren hebben
je ets voor een krijtteekening aangezien. Ik heb Willem's exemplaar van de meid
met de mand gestuurd.
Wij zitten hier nu het weer zomer is, weer net zoo als verleden jaar, toen we hier
pas waren komen wonen en toen jij ook in de van der Heyden logeerde.
[1:2]
Willem zit alweer in de drukte voor de Juni-aflevering. Er is nog wel niet véel voor,
maar toch al een Vervolg van van Deyssel op ‘Menschen en Bergen.’
Met de Paaschdagen, of liever de week daarvoor en er na had ik het juist bijzonder
druk met lessen omdat sommige jongens juist in de Paaschvacantie meer les
moesten nemen; en zoo heb ik er heelemaal niet over kunnen denken om bij je te
komen. Voor den zomer kan ik ook nog heelemaal geen plannen maken.
[1:3]
Ben je al op reis geweest? Ik hoorde van Kobus, dat je naar Brussel was. Of was
dat alleen voor je etsen?
Je komt ons misschien nog wel weer 's in eens op zoeken. Schrijf nog eens gauw.
Je hebt zeker meer te schrijven dan ik, want alles blijft hier net zoowat hetzelfde
gaan.
Doe mijne groeten aan Blanche. Zeg haar van W. dat he loves her most dearly just
as always en wees in gedachte de hand gedrukt door
t.t.
Hein

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:4]
Willem vraagt me daar juist om je te verzoeken: zou je, in het geval dat je meer dan
één exemplaar hebt van die fotogr. van jou, W. en mij, die aan ons willen afstaan.
Er wordt ons zoo dikwijls om gevraagd. Wij zullen ze in goede handen geven b.v.
aan Gorter.
Willem heeft het geschilderde portret van Verwey voor eenigen tijd in bruikleen
afgestaan aan François Erens. Deze woont ook in de J. v.d. H. maar anderhalve
straat van ons af.

Jacoba Tholen-Muller aan Willem Witsen
Plaats: [Ewijkshoeve]
Datum: 21 mei 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensd. 21 Mei 90
Van 12 Mei af ben ik al bezig met je te antwoorden W. l. maar 't is zoo vervelende
met de koorts die ik, na de influenza (dat is zoo'n verv. woord ook al) niet meer kwijt
kan raken en dan hier en dan daar zit; 't laatst in kiespijn en je weet dat dan alles
ophoudt van doen of denken; ik word nooit weer gezond en dat vind ik zoo verdrietig,
't is zoo ongewoon nog en 't kan toch niet anders! Dat is geen prettig begin van je
terug te schrijven W. l. Weet je wel dat ik aldoor dacht dat je komen zou? 't Was wel
geen reden omdat je dichtbij was (je was wel eens digter
[1:2]
van Londen over verleden jaar, zonder te komen) en je schreef me 't laatst dat 't nu
maar niet moest zijn dus toen dacht ik dat je niet meer wou dat ik schreef en toch - voelde 't me of je komen zoudt en was ik zeker iets te hooren van je. Dat is nu niet
anders, er blijft een vertrouwen bestaan en een liefde die ‘'t water van de zee niet
zou kunnen afwasschen’!! Och, Wimmy lief als je zoo schrijft om niet over je te
denken met iets naars in mijn gevoel en ik denk dan hoe 't eigenlijk nooit anders is
geweest als in liefde, en al de boosheid, verontwaardiging en wantrouwen toch ook
nooit iets
[1:3]
anders wezen kon (al leek 't nog zoo 't tegenovergestelde) dan hoef ik je niet te
zeggen hoe 't op dien dag was. En of ik me herinner van Brussel en alles? 't Is voor
jou zoo anders in Londen waar er niets is van vroeger maar wij blijven er zoo in en
alles, alles weet ik van dien tijd en geen uur gaat er om of ik denk aan je omdat 't
niet anders kan; 't was me heele leven en elk ding leeft nog met je mee, vooral hier!
en 't is hier nu zoo heerlijk mooi en somber door de stilte en de boomen die al grooter
worden; met koorts lijkt 't me altijd reuzen en zoo raar of 't een droom is; en wat
hebben wij veel zamen
[1:4]
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doorleefd! Jouw leven in dien tijd was zoo heel anders als van iedereen en toch
geloof ik dat ik je toen niet begreep; 't is achteraf wel beter zoo (of vreeselijk jammer)
want je leven is nu goed en dat was 't vroeger niet terwijl ik dacht dat je gelukkig
was; die avond toen ik met jou en Kloos meeging speet me ook zoo, weet je nog?
Als ik je begrepen hadt, had ik nooit zoo gedaan en vooral later, die drie laatste
jaren, niet. Dat heeft alles nog meer vervreemd want van 't oogenblik dat ik jouw
vrienden niet goed genoeg vond voor je en zoo met alles, kon 't niet meer zamen
gaan en later was 't te laat; nu zijn al de vroegere
[2:5]
vrienden ook vervreemd en boos geworden; Veth alleen niet, die sprak ik verleden
even op straat en hij zou je schrijven zei hij; hij sprak heel hart. en lief over je, was
dat om een reden? Gelukkig zijn onze vrienden niet van jou vervreemd en ook de
latere kennissen die je bijna nooit zagen, spreken over je als heel bekend. O ja, Th.
zag bij Wisselingh je teeken. Heeft hij ze al gekocht? Hij vond ze ook zoo goed, en
Tersteeg? Zeker wel. Wat hebt je veel gewerkt Wimmy! Dat is heerlijk, en zulke
mooie dingen! Dat was 't prettigst voor me; zonder dat kunt je niet gelukkig zijn en
nu zult je toch worden wat ik zoo gehoopt heb altijd.
[2:6]
Het spijt me 't meest dat ik je nooit daar kan voorstellen en B. ook niet; waarom
mogt ik haar nooit zien? Als jij van haar houdt zou ik toch ook van haar houden en
iedereen vind haar goed. Het was aardig dat je zamen naar Brussel ging; daarom
was 't komen naar Holland wel moeijelijker nu! Op 't oogenblik zit ik op mijn kamer
en hoor de kindertjes buiten; gisteren waren ze 7 jaar! Ze hebben nu een groot
gymnastie met ladder, trapeze en ringen; ik doe alles wat ik kan om Paultje toch
een
[2:7]
beetje flink te maken; 't is zoo'n aardig ventje maar een beetje lui of zooiets en ik
wou hem nu zoo graag anders hebben als Bob; dat is zoo'n leugenaar en vieze,
laffe jongen geworden waar niets aan te doen is. Zusje is heel bizonder en zorgt
voor de vogeltjes en voor alles; Paul voor de plantjes en Perone de bloemetjes!
Stans en Dora hou ik niet erg van, een beetje schijnlief en wijs maar heel slim; Zus
en Paul en Perone veel echter, onbewuster, die zijn de groote vrienden; Th. maakte
een hut voor hun en leert ze gymnastie; ik weet niet wat
[2:8]
ik doen zou zonder de kindertjes, 't is zoo gek dat je altijd weer probeert om er wat
aan te doen. Th. was in den Haag op de tentoonst., waarom zondt jij niets? Er waren
van de jongeren heele mooie dingen maar ze hangen schandelijk; vooral
Amsterdammers van Breitner heel mooi. Zwart, Looy ook, Veth, Valk en alles in de
lucht of in de folter kamertjes waar de schaduw van de lijsten op de lucht valt en 't
bedorven wordt. Th. kwam met 't plan thuis om aan allemaal te vragen om gezamelijk
(zooals in Parijs ook) een tentoonstelling te geven voortaan en niet meer in te zenden
maar hij is niet iemand om voor die dingen veel te doen dus was 't dadelijk vergeten
maar wat
[3:9]
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denk jij er van Wimmy? Ik dacht dat 't toch wel iets goeds was want 't is geen manier
van die menschen om alles te bederven. Van Maris of Israels was er niets en de
tentoonst. lijkt leelijk door 't hangen van allemaal dametjes en freules en zoo, aan
de beneden kant; ze zouden er veel last van hebben als niemand goeds meer wou
in zenden. Schrijf jij er Th. eens over als je 't ook vindt want hij kwam zoo met 't
vaste plan thuis dat hij iets zou willen doen; hij wou Looy vernissen maar 't hing in
de lucht en hij kon niet blijven. Ik wou ook dat we nog eens zamen konden praten
[3:10]
en dat Th. eens bij je in Londen kon komen; je bent de eenige toch waar hij graag
mee praat (en Zwart ook wel) over 't werk en alles; je was zijn eenige vriend en dat
blijft zoo bij hem. Ik schrijf wel wat heel lang en veel en slecht en vervelend W. l.
maar 't is zoo gewoon altijd! Venusje wordt oud en op, zooals zijn vrouw grijs en
moe, maar zoo lief en goed, 't liefst met Macha in de wei en als die er uit is heeft ze
geen rust alleen; beesten zijn ook al zoo! Ik weet nog niet van die liederen, dat spijt
me; hoor je nog al eens van Martha, Looy, Kloos, Breitner? Ik heb nog heel veel te
bepraten maar schei uit; hoe vindt je bête humaine? Mevr. Kool vondt 't zoo mooi
en las je de Kreutzer sonate van Tolstoi?
[3:9]*
Ik vond heel goed te begrijpen dat je nu liever met Martha eens hier heen ging en
alles bepraat ook door [al[?] de vrienden. Wat is schrijven toch vervelend, en ik
haast me altijd zoo en knoei zoo vreeselijk. Ik moest bedaard overschrijven maar
heb geen geduld en 't is voor jou haast niet te lezen of te begrijpen; ik meen veel
meer en zou ook weer eens rustig willen praten zooals in den Haag.
[1:1]*
Ik lees niet over! Schrijf of je wat van Peacock hoort en verkoopt. Compl. aan B.,
doet ze ook iets? Je Papa is hier veel.
Ga je bij Mr. Kapteyn en hebt je nieuwe menschen die je ken? Ik wou wat van je
leven weten; 't onze is altijd 't zelfde, toch niet eentonig.
Dag W. dank voor je brief en dat je zoo veel en mooi gewerkt hebt; morgen ga ik
even naar den Haag! Een hand van Th.
Antwoord je C. niet? Ze schreef je immers?
Dag W. l. een hand

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 9 juni 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ewijkshoeve 9 Juni '90
Ik heb geen schrijflust maar wou je nu even vragen of aanstaande Maandag voor
jou ongelegen is - misschien? Dan ga ik Zondag van hier en kom dan (zonder
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ongelukken) Maandag morgen in Holborn. Dit vooruitzicht maakt dat ik nu niet
schrijven kan. Doe me het genoegen een briefkaart te schrijven of het goed is. Als
het beter uit komt kan ik in een logement gaan en zal in alle geval, je zoo min mogelijk
en ook niet lang van je werk
[1:2]
houden. Coba heeft je geschreven dat ik misschien zou kunnen komen. Ik zeg dus
nu dat ik graag wil, en als 't kan vind ik 't prettig bij je te logeeren, dat B. er tegen
op zou zien, is zeker maar een gekheidtje.
Neem ik dan als ik in Engeland kom een kaartje en zeg: Holborn? of neem ik in
Vlisselingen een retour en zeg London?
En nu nog iets: er zijn in 't atelier nog eenige lijsten, die je waarschijnlijk niet meer
gebruikt. Zou je die willen overdoen voor bijv. f 300 -. Dan zal ik zien het bij mekaar
te krijgen
[1:3]
en breng dan dat geld mee. Er zijn nu vijf groote lijsten en twee anderen, of 3 kleinen,
die ik indertijd al in bruikleen heb genomen.
Nu adieu! dus tot ziens. Je zult zeggen 300 voor die lijsten is niet veel, maar om
ze te kunnen gebruiken moet ik ze ook ongeveer heelemaal laten over vergulden
en je weet wat dat zegt.
Ik hoop dat je aan den trein kunt zijn, alhoewel dit nog al veel gevergd is want
zoo je zegt, komt de trein zoo vroeg.
[1:4]
Als ik je niet zag, zou ik misschien wanhoopend worden en gaan huilen, als een
verdwaald kind. Het werk wil bij mij ook niet, als ik aquarellen maak is 't: ‘die
vervloekte waterverf!’
Jij bent misschien alweer op stoot (er is een nieuw laken op 't biljart). - Dus als je
blieft een briefkaartje of Maandag morgen goed is.
Adieu, een hand en hartelijke groeten van Coba
je vriend
Tholen.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: Wernigerode
Datum: 13 juni 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Am Harz. 13. Juni 90.
Grosse Bleek 10.
Wernigerode. Herrn Dippe
Mijn Beste Wim,
Zeg me eens, hoe heb ik het met je, ben je in ernst? Niet dat ik het niet heel
plezierig vind als je iets goeds van mij of van mijn werk zegt, voor zoover ik mij
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bewust ben, hoor ik zoo iets het liefst van jou, maar je hebt altijd iets in je toon dat
mij denken doet dat je mij fopt; waartoe je misschien het volle recht hebt.
[1:2]
En die moppen die je tapt oude jongen zijn wel een beetje pijnlijk voor mij.
Jij de etser.
Ik hoop dat je ze den volgenden keer eens flink zult opknappen.
Hoe het zij, ik ben blij dat je mij weer eens een teeken van leven hebt gegeven,
herhaalde malen heb ik zelf willen schrijven maar was eigenlijk bang dat je er niet
groen op was. Gaat Londen je vervelen? Verleden jaar ongeveer om dezen tijd was
ik bij je, ik wou dat we wat dichter bij
[1:3]
elkander woonden.
Ik heb het album nog niet gezien, ben dus nog niet tot vergelijken en oordeelen
in staat geweest.
Verleden week ben ik in storm en regen naar den Brocken geklommen, werd
echter slecht voor mijn moeite beloond daar ik boven geen twintig voet ver van mij
af zien kon. Ik was in de wolken. Hannover, Halberstadt en Hildesheim heb ik
bezocht. Vooral het laatste stadje is aantrekkelijk door zijn mooie oude huizen en
kerken. Je mist hier echter wat mij Holland zoo mooi doet vinden, atmosfeer.
[1:4]
Nu mijn oude, als je het goed vindt schrijf ik je later wat meer over mijn duitsche
reis. Nog eene week blijf ik hier. Wernigerode zelf is nog al vervelend.
Een hartelijke groet van
je als altijd toegenegen
Ed. Karsen

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 24 juni 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ewijkshoeve 24 Juni 90
Het is of er niets gebeurd is en toch als ik mijn oogen dicht doe of als er eenige
aanleiding is om aan Londen te denken, - en dat ìs natuurlijk nog onophoudelijk dan zie ik de drukke straten, de Thames en wat er verder in een oogenblik denkens
door je hoofd kan schieten. Ik ben nog niet normaal zoodat ik met een warhoofd
met een sigaar, zit te schrijven; en toch lijkt het al zoolang dat ik jullie het laatst op
't station zag staan.
[1:2]
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Je hebt me toch kolossaal veel genoegen gedaan! en met een vrienden oog al mijn
stille begeerten gezien en vervuld; waardoor de tijd zoo maar is voorbij gegaan en
als of 't van zelf sprak dat het bij je in huis alles zoo gemakkelijk was gemaakt voor
me, waar voor je zelf en B. je hebt moeten behelpen, terwijl ik boven alle gemakken
had met een bad, pantoffels en alles en B. voor mij ook te zorgen had. Dat is allemaal
al weer voorbij, maar nu weet ik toch hoe je
[1:3]
daar zit en ben ook Zondag morgen tusschen 10 en half 11 bij jullie geweest; en
zag de katten en bloemen en vogel en alles. De trein snelde naar Queenborow, ik
kreeg een hut met een Duitscher, de zee was kalm en om twaalf uur weer op
E'hoeve, zoo onbegrijpelijk of er niets was gebeurd.
Er werd veel gevraagd en ik kon mijn mond niet houden, het ging dus anders dan
ik had gezegd - allen waren in goeden welstand - maar wacht nu niet te lang met
je Papa eens te schrijven, hij vroeg natuurlijk hoe je daar
[1:4]
woonde - ik vergat niet de kattebak op 't portaal.
De inzending voor de teekenmaatschappij is tot 20 Juli, er staat niets bij van de
lijsten, maar als je je teekeningen komt brengen, kun je altijd eerst aan Tersteeg
vragen en zoo noodig nog laten maken. De inzending voor Arnhem is van 15 Juni
tot 1 Juli franco aan de Commissie voor de Tentoonstelling van Schilderijen. De
tentoonstelling opent 15 Juli, als je wilt zou je uitstel kunnen vragen. Ik moet nog
aan mijn Papa schrijven die morgen jarig is, anders konnen we nog een beetje
praten. Doe vooral veel groeten aan B. en bedank haar nog eens voor al het lieve
dat ze voor mij heeft gedaan. Adieu! ik zie nog
[1:1]*
aldoor de feestelijke tafel voor 't eerste ontbijt!
Een hartelijke hand en vaarwel!
Adieu!

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
Datum: 27 juni 1890
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 103

[1:1]
d.

11 Camden Park R
Camden Square
Londen N.W
27 Juni '90

Amice,
Zou je zoo goed willen zijn me even te melden of er tegenwoordig in Holland 'n
goede gelegenheid is om etsen te laten drukken, b.v. beter dan Bouwens. Als 'k 'n
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groote pers had zou 'k 't liefst zelf doen en buitendien zal er geen tijd zijn om de
etsen waaraan 'k bezig ben heen en weer naar Brussel te zenden. En zou je er op
tegen hebben - in geval 'k ze in Holland kan laten drukken - om er eens met Veth
over te spreken
[1:2]
me 'n klein uitstel te geven van inzending voor de blanc et noir, als 't eenigzins kan
zou me dat misschien van veel dienst zijn.
Groetend
steeds gaarne t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Londen
Datum: 2 juli 1890
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 104

[1:1]
Londen 2 Juli '90
Amice,
In ieder geval heb ik negen lijsten met 12 etsen voor de aanstaande tentoonstelling
- titels heb 'k niet of welke je wilt - prijzen: f 15 en f 10 'n afdruk - de vier in de lijst f
50 - de anderen in de lijst f 25. en f 20.
Als 'k nog andere afkrijg dan zal 'k je titels etc. gauw schrijven en dan kunnen die
volgen zes of zeven en twintig Juli.
Voor New York heb 'k niet meer dat 'n goeie twintig maar we kunnen nog zoo
veel maken voor November!
[1:2]
Ik zal m'n best doen om er dertig bij elkaar te krijgen tegen dien tijd.
Wat maten betreft van de 9 lijsten: eén met vier is ± 90 × 60 cm. twee ± 70 × 60
- en zes ± 60 bij 50.
Misschien ook dat 'k nog 'n paar krijtteekeningetjes heb maar daarover dan later.
Ik kom zelf m'n etsen brengen en hoop je dus spoedig te zien.
Na groeten
t.t.
Willem Witsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 15 juli 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Bussum 15 Juli '90
Ik was zeer verheugd, mijn waarde, toen ik, van middag thuiskomende je kaartje
vond. Dat was goed gedaan van je om naar ons toe te komen, het spijt ons dat we
niet thuis waren. Hoezeer ik dat ook gewenscht had, het kon niet aan mij zijn een
situatie te veranderen die jijzelf zoo gewild had. Ik heb dikwijls voor mijn lessenaar
zittende, twee brieven van je overgelezen die daarin weggesloten zijn, en die ik
maar niet kon begrijpen dat van denzelfden man waren. In de eerste antwoordde
je met veel heuschheid op een spontane betuiging van hartelijkheid die ik je op
misschien wat onhandige wijze naar Londen schreef toen je daar pas was. Daarna
hoorde ik niets van je en gebeurde er niets wat reden kon zijn tot eenige verwijdering.
En toen je daarop in Bussum kwam, een half jaar later bezocht je me, en merkte ik
ook niets bizonders. Totdat je bij een langer verblijf in Bussum in eens op in 't
oogloopende en kinderlijke wijze mij wenschte te negeeren. Een handelwijze die je
weer wat later in den tweeden brief dien ik bedoel op onbegrijpelijke wijze motiveerde.
[1:2]
Ik haal deze dingen niet op uit bitterheid, want ik zal dankbaar zijn als dat alles
vergeten kon zijn. Maar wil je door een half uur ronduit praten meehelpen om alle
spinnewebben van misverstand eens vooral radikaal weg te bezemen, dan zal ik
dat het gezondst vinden. Wees in elk geval overtuigd dat ik in het wezen van mijn
gevoelens allerminst veranderd ben, en dat onplezierige verhoudingen met oude
vrienden tot de naarste dingen behooren die ik ken. Wat drommel, wij staan feitelijk
veel te dicht bij elkaar om niet trouwhartig samen te kunnen gaan.
'n Hand van je vriend
Janpiet

Herman Gorter aan Willem Witsen
Plaats: Amersfoort
Datum: 23 augustus 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice!
Ik had aldoor nog gehoopt zelf te komen, maar het weer was te slecht. Ik bedank
je wèl, ik vond het allemachtig aardig van je. Ik had je willen vragen om één en ik
vond dàt al onbescheiden. Zou je niet hier willen komen op je teruggang, je bent
niet erg indringerig, maar je zoudt mij een groot plezier doen. Dan had je misschien
nog een nieuw pied-à-terre in je zwervend leven, als je in Holland komt, waar je
zonder te hinderen of gehinderd te worden een tijdje kon blijven hangen. Mijn
[1:2]
vrouw is erg natuurlijk en gemakkelijk.
t.t.
Herman Gorter.
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Amersfoort
Korte Bergstraat
23 Aug. '90

J.J. Witsen aan WillemWitsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 24 augustus 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ewijkshoeve 24 Aug. 90.
Beste Wim, hierbij de gevraagde f 50 -. Je behoeft me het geld niet terugtegeven
daar ik 't niet als geleend beschouw & er ook niet van houd geld te leenen althans
niet aan mijn kinderen, terwijl ik ook niet inzie hoe je 't bij je weelderige levenswijs
me terug zoudt kunnen geven. Maar op deze manier voort te gaan is ondoenlijk.
Wel wil ik je zooveel mogelijk helpen maar dan moet je zelf meewerken door zuinig
te leeren worden & met een minimum toetekomen. - Om je in staat te stellen je
zaken te regelen in afwachting dat je door je werk je zelf kunt bedruipen zal ik van
Sept. af voor dit jaar alle maanden f 125 geven, maar dan moet je zoo gauw
[1:2]
mogelijk aan den tegenwoordigen toestand een einde maken door te besluiten naar
Londen terugtegaan of je boeltje daar te likwideeren & ergens anders te gaan werken.
Want om je zelf te onderhouden & bovendien verplichtingen aantehouden in den
vreemde gaat niet aan, dat moet je zelf begrijpen; 't is in jouw omstandigheden &
zoolang je niet genoeg verdient, eenvoudig onzinnig.
Ik hoop dat je in je eigen belang met vasten wil een goeden weg zult ingaan en
ben met een handdruk als steeds
je je toegenegen
Vader.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: [Haarlem]
Datum: [3] september 1890
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 44; [1:1] op microfiche
nr. 105/115

[1:1]
o

Sints gisteren woon 'k in de Breestraat, Jan Piet - n 12 boven - te Haarlem.
Als je nu 's uit je werk kan, kom je mij dan ook 's opzoeken?
Doe m'n vriendelijke groeten aan je vrouw en geloof me
t.t.
Willem
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Woensdag Sept. 1890

Willem Witsen aan Willem Kloos
Plaats: Haarlem
Datum: 8 september 1890
Verblijfplaats: KB 69 E 5, nr. 142

[1:1]
12 Breestraat Haarlem, Holland
8 Sept. 1890
Zooals ik je gisteren avond al zei - Willem, 't spijt me dat je 't vervelend vond - die
wandeling en alles. Voor zoover ik kan nagaan heeft Betsy 't niet vervelend gevonden
- over 't geheel - en wat mij betreft weet 'k wel zeker dat 'k 't heel prettig vond, behalve
'n zekere onrust omdat 'k wist dat jij niet hadt wat je gewenscht hadt. - Van ons
drieën heb jij dus alleen 'n onaangenamen dag gehad. Dit hindert me, niet alleen
omdat je m'n gast waart - voornamelijk omdat je eén van die bent, die 'k 't liefste
zie. Van 'n mal figuur is geloof 'k geen sprake. De kwestie is meer, verbeeld
[1:2]
ik me, dat je Betsy zoo weinig kent en over haar oordeelde (blijkens de dingen die
je zeide) zooals de meeste menschen over haar oordeelen; 'n heel onjuist oordeel
dat haar hindert - en mìj - althans van jou.
Maar mag ik je nu even zeggen dat je vermoeden van onze verhouding op heel
losse gronden staat? - Kijk 's even wat 't geeft al die praatjes over dingen waar we
niets van weten - bedenk 's wat je me zelf gisteren ochtend vertelde van v.d. Goes
en v. Looy - als je iets vermoedt houd 't in godsnaam vóor je.
Ik zeg niet dat je fantasieën zoo ongerijmd zijn: gewoonlijk is er altijd 'n kern in
van juiste observatie. - Maar in dit geval: Betsy houdt niet van café's
[1:3]
en zit liever in de duinen in Zandvoort dan in de gallerij - woû je nu dat 'k met jou
was meê gegaan en haar in die duinen alleen had gelaten? - en dan die zekerheid
in de spoor toen je alles achter af bekeek! Wat, als 'k vragen mag? - Mìjn doen en
laten in den laatsten tijd - in verband met alles van m'n leven in de laatste jaren wat
je bekend is. Ja, als je dat goed achter af bekijkt, kun je tot de conclusie komen dat
èn m'n zijn in Amsterdam in der tijd - èn m'n zijn in Londen de volgende jaren,
mislukte pogingen waren om te vergeten dat ik Betsy ooit gezien had. Je kent m'n
omstandigheden vrij wel: nù, op 't laatst bleef me over te kiezen tusschen 't
onmerkbare verdwijnen waarover 'k je wel 's in 'n sentimenteele bui gesproken
[1:4]
heb - overigens gemotiveerd door alles van de laatste jaren dat je weet -, en 'n
laatste poging te wagen. - Nu ben 'k hier en jij weet waarom. Maar feliciteer me
maar niet zoo gauw Willem - en spreek er asjeblieft met niemand over. Je brief zou
'k niet graag aan Betsy laten lezen!
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Gegroet, met 'n hand en tot ziens.
t.t.
Willem.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [10 september 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
ste

Beste Wim, Ik zou wel hebben gekomen, maar ik heb mijn tijd tot de 27 erg noodig.
Bovendien heb ik af en toe een beetje kiespijn, en dat maakt me ook niet gezellig.
Bovendien, hoe mooi Haarlem ook voor jou is, voor mij is het er niet zoo erg - ik
vrees dat mijn zuster doodzwak is, en versterkende middelen zal moeten hebben,
dat is erg genoeg voor mijn zaken. Ach, in die dingen kom jij toch nooit. Zeg aan
Betsy als je haar ziet, dat ik eerstdaagsch de teekening wel even brengen zal. Neem
me niet kwalijk als je me knorrig vind. Ik heb gewoon een iesewietje het land. Werk
maar prettig, ik heb bij Buffa verleden week een teekening van je voor de glazen
zien staan. 't Stond heel goed.
Groeten aan Betsy
Je
JacvLooy.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Haarlem]
Datum: [10 september 1890]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1121

[1:1]
Die brief van zoo weinig waarde - voor jou - heeft mij weer heelemaal òp gelicht o wat 'n dag! - Nee, 'k heb niets moois gezien - hoe kon dat nou? - 'k Heb den heelen
dag geloopen en ben van avond om bij achten aan den trein geweest waarmeê 'k
dacht dat je komen zoudt. Maar 'k durfde niet op 't perron te blijven en ben gaan
staan in 't donker op de straat en heb je niet gezien. - Wat weer 'n sentimentaliteit,
he? - Van middag ontmoette 'k m'n zuster Cobi en Coba met den jongen Willem
Maris - ze waren in grooten haast om aan 't station te komen.
[1:2]
Zeg nu asjeblieft niets meer van m'n etsen - vooral niet van dien brug - dat oordeel
van jou heeft me al meer bezig gehouden - en dat deugt niet - dan al de kritiek over
m'n werk van m'n heele leven. - Nu Veth, - dat komt alweer van 't praten - dat gezegd
heeft - ga 'k morgen zeker 'n visite maken bij je mama - 'k heb toch niet eerder
gekund? - Maar wees jij nu 's lief - en kom morgen ochtend bij Frans Hals - of beter
in die groote vestibule of hoe heet 't - om tien uur? Dan zal 'k je vertellen waarom
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'k geen landschapjes doe, - 10 uur - en als je niet kunt komen, kom 'k morgen avond
'n visite
[1:3]
maken. - Andere briefjes dan deze - durf 'k niet meer te schrijven - best is heelemaal
niets. - M'n cel is nog niet gekomen en nu heb 'k van avond maar zitten lezen - dat
kamertje is wel heel aardig omdat 't alles is wat 'k noodig heb - zóo of 'k er altijd
gewoond heb - maar beneden - en die menschen - vooral die dom-onoprechte man,
dat is vervelend. - Onaanzienlijk? Wat gaat Veth dat nu aan - woon ik er dan niet en is dat dak-kamertje niet al vol heerlijke mooiigheid - o God wat flauw -

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [11 september 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag avond
Beste Wim!
Ik zou graag morgen eens naar Haarlem komen en waarschijnlijk zal ik dat ook
doen. Ik kom dan tegen 12 uur bij je. Ge blijft natuurlijk niet thuis wanneer Ge ergens
anders iets te doen hebt. Ik blijf maar kort.
t.t.
Toon Derkinderen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Haarlem]
Datum: 12 september 1890
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1114

[1:1]
13 Sept. - '90
Vrijdag avond
'k Kan toch niet laten om te schrijven al weet 'k hoe je over m'n briefjes denkt - juist
zòo als over alles wat 'k doe - denk maar 's aan die ets ‘simpel van eenvoudigheid’!
O, o wat 'n onnoozele jongen - dat je je niet meer schaamt dat verwondert me zoo.
Gisteren, hè, aan tafel - 'k heb geen vijf woorden gezegd! Maar wat zal ik ook nu
zeggen als er zoo veel anderen zijn die goed en zoo graag praten; 'k begreep ook
trouwens niets van die gesprekken - gedeeltelijk omdat ze me niet raakten - en
gedeeltelijk omdat 'k niet luisterde. - Als 't maar niet hinderlijk was, - maar 'k dring
me toch ook niet op? - Ik vind 't zoo prettig dat 'k je huis ken en je kamertje,
[1:2]
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'k zag gisteren avond 't licht opgaan toen je boven was maar 't duurde maar heel
even toen was alles donker totdat 't raam van je kamertje in eens heel licht werd en later zag 'k je 't gordijn neêr doen. - En 'k ben naar huis gegaan met 'n hinderlijk
gevoel van òp zien tegen die vier - vier dagen, lange eénzame dagen - maar
berustend omdat 'k weet dat 't zijn moet en goed is als jij 't doet - zonder recht van
klagen - ik arme, die me rijk, vol kracht en vertrouwen, heerlijk o heerlijk vertrouwen
en mooie kracht - weet dat 'k werken kan en doèn zooveel en zìjn zooveel voor die
lieve, hoog-heerlijke van m'n droomen - moet er
[1:3]
niet wat meer hars aan die strijkstok? Ja, toen zei 'k 't ook en even slecht (?) hoelang zal 't nog de verkeerde kant zijn van 'n vogel veer, (kraaie- of kippe-veer?)
maar 'k hoû zooveel van de verkeerde kant van kraaie-veeren.
Vertel me 's van je reis en wat je doet - 'k kan me Putten zoo slecht voorstellen
en 'k mag 't van schilderijen ook niet als achtergronden verwaarloosd zijn. Van
morgen toen 'k beneden kwam vond 'k 'n briefkaart van Derkinderen dat hij van
daag bij me zou komen tegen koffie tijd - en 'n briefje van den jongen Kool die
morgen naar Bentfeld moet en wil dat ik meê ga omdat hij me spreken moet over
die teekening. Wat 'n drukte over niets! - Derkinderen
[1:4]
is komen koffie drinken - 'k heb zelf spiegeleieren gebakken (de jufvr. wist niet wat
dat was) - Vrijdag is vasten dag weet je - en we hebben 'n heeleboel gepraat (mekaar in lang niet gezien) - en nog even gewandeld en om half drie heb 'k hem
naar den trein gebracht.
En toen thuis, heb 'k tot over zessen gewerkt - eerst, 's morgens al, al die
knoeierijtjes met vernis en zoo - en toen wezenlijk en inspannend gewerkt - dat uit
de zanderijen met de mooie berke-boompjes - en o wat hoû 'k er van ('k hoor aldoor
die stem ‘Pim, 'k màg 't wel’) - maar 'k ben zoo bang dat alles weg zal bijten in 't
zuur, morgen, omdat de vernis niet deugt, misschien. - Van avond ben 'k de Leidsche
vaart weer langs gegaan en 't Schouwtjeslaantje en zoo òm langs
[2:5]
je huis - weer groote wolken, losse luchten - en weer mooi. - Zal je me asjeblieft
schrijven wanneer je thuis komt en mag 'k je van den trein komen halen? of uit
Amsterdam? Hoe prettig dat 'k die portretjes heb - 'k heb ze zoó bekeken - en wat
ben 'k toch vooringenomen! Ja, ja, die zonnebloemen zijn eigenlijk heelemaal geen
mooie bloemen als je ze goed bekijkt - niet-vooringenomen - ze zijn bepaald affreus.
Hoe is 't met je schoon zuster, mìjn mooie zonnebloem, - wat 'n kracht - (in dat
kleine, kleine handje van vijf jaren, zat 't allemaal al in) en vinden ze 't heerlijk dat
je gekomen bent! - Blijf je nog langer weg dan vier dagen? Eén is nu al om, en 'k
verlang zoo naar morgen omdat 'k hoop op 'n briefje - 'k zit nu maar
[2:6]
'n groot aantal koppen slappe thee te drinken en vele sigaretten te rooken voor de
gezelligheid.
Ik hoop dat je dezen brief ten einde zult kunnen lezen zonder te geeuwen, in ieder
geval zal 'k nu maar uitscheiden hoewel 'k eigenlijk nog wel wat door zou willen
schrijven, maar dat zou waarlijk al te erg worden.
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Dag.
'k Heb Jacobus nog even geschreven, 't was van daag zijn verjaardag.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Haarlem
Datum: [13] september 1890
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1115

[1:1]
Haarlem, Saturdag avond
Sept. 1890.
De gedachte dat 'k je dezen brief niet behoef te zenden al schrijf 'k hem brengt me
'n beetje tot kalmte - want 'k zat nu al 'n heelen tijd te denken, van ze heeft er toch
niets aan, en misschien vindt ze 't nog maar vervelend - maar kan ìk 't helpen dat
'k 't doen moèt?
Nu jij weg bent en 'k zoo alleen ben weet 'k eigenlijk niet wat 'k hier doe, - 'k heb
'n geruimen tijd door de stad geloopen maar weet je wat 't is, nèe, - 'k word doodmoe
- 'k vin alles zoo leelijk en klein en burgerlijk - en vervelend, o vooral vervelend, om
te schreeuwen. - 't Is alles zoo aardig en teekenachtig, nou ja, - en prettig om te
zien als je er door loopt met jou en Jacobus en 't nooit gezien hebt - maar, m'n
hemel, - altijd
[1:2]
die heldere huisjes en schoone straatjes en bovenal altijd diezelfde menschjes en
alles zoo kleintjes, verbrokkeld - nooit groot zuiver mooi - 't is niet om uit te houden.
- Zie je, als jij hier bent zie 'k daar niets van, dan is alles goed en vind 'k alles zoo
prettig en aardig en wel goed en 'k heb aldoor maar hoop dat 'k 's wat heel moois
zal gaan zien - omdat 'k klaar ben om 't te zien en zoo verlang naar 't mooie - maar
'k mag dan ook niet vergeten dat 'k hier niet ben voor 't stadje - en als 'k zooals nu,
alleen ben - dan sta 'k er tegen over als artiest en dan vin 'k 't gewoon vervelend en 'k doe zoo m'n best - dan zeg 'k tegen mezelf: kijk wat aardig, dàt is nu toch wel
mooi - waarom maak je dàt nu niet, - maar dan duurt 't niet lang of 'k zie 't in eens
zooals 't is - en dan loop 'k maar weer gauw door. [1:3]
'k Kan alleen maken wat 'k zuiver mooi vind - niet mooi om bij redenen, omdat 'k
weet dat 'k dit zoó zal kunnen gebruiken en dàt zoó - niet om 't geval-zelf al heeft 't
me nòg zooveel te vertellen - ik moet 't voelen in z'n geheel als eén wonderlijk-mooie
emotie. O jij zei 't zoo goed dien laatsten avond toen we de Leidsche vaart om waren
gewandeld. En praat me dan van 't schilderachtige Haarlem. O kom maar gauw
weer hier en neem me meê in de duinen en naar de zee, of naar Ede en overal
waar 'k je zien kan en je stem hooren, in alles.
Van morgen heb 'k je brief gekregen, dat was zoo heerlijk - maar schrijf me
asjeblieft nog eens al was 't alleen om te zeggen hoe laat je Maandag aankomt - o
dat màg je niet na laten. Ik kreeg ook 'n briefje van Coba en Tholen die beide Dinsdag
hier komen om naar
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[1:4]
de familie Kool te gaan en dan ook mij komen opzoeken. - Ze wilden zoo graag dat
ze je ergens ontmoeten konden als je wilt - om kennis te maken - wil je wel? Van
morgen heb 'k 'n rit gemaakt met den jongen Kool en z'n zuster, naar Groot Bendveld
- 'n curieus huis vol prachtige oude dingen, eikenhouten kasten en mooi blauw
porcelein, en oude boeken en allerlei merkwaardige snuisterijen. Ik heb in 'n
ouderwetsche stoel zitten droomen - in 'n donkere hoek van de bibliotheek - zoo
donker-gezellig door al dat eikenhout en gobelins en zoo, van wat ik zou doen met
zoo'n huis! Want weet je wat 't is? Al die dingen die er staan, en 't goudleer van 't
behang en de mooi uitgesleten tapijten, en alles, is zoo mooi opzichzelf - maar
zonder de minste smaak gebruikt.
[2:5]
En wat ligt 't mooi tegen de duinen - en stil, zoo stil in de frissche koû van 'n najaars
ochtend, - 'k heb nog even gewandeld daar met Cateau, pratende over 't vak! en
later ben 'k meê gegaan naar Bloemendaal en heb daar koffie gedronken en Cateau
haar studies en schilderijen bekeken enz. Toen 'k van middag bij [Montagne[?] zat,
kwam je Mama voorbij en later zag 'k je broer Gerlof ook nog - maar hij zag mij niet.
Heb je aan Kobus 'n langen goeien brief geschreven? Wat zal hij blij zijn met die
roode en goud gele bloemen - o 'k zie z'n gezicht als hij die krijgt en dan zoo'n brief!
Nu zal 'k je dezen toch maar zenden maar morgen niet omdat je er anders zoo veel
krijgt van zoo'n [pokerbrokers[?] hand - en misschien zou je Maandag
[2:6]
al weg zijn ook - nu zijn er twee dagen òm - nu nog die vervelende Zondag en dan
komt de heerlijke Maandag. Schrijf je bepaald hoe laat of je komt?
Dag -

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Haarlem?]
Datum: [tweede helft september (18-19?) 1890]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 987

[1:1]
Donderdag avond
Ja, nu denk 'k aan m'n lieve lieve kleine kindje dat nu veilig in haar bedje ligt op haar
prettige kamertje en 'k denk er niet eens bij: was ze nu maar bij Pim, die haar zóo
gaarne bij zich heeft om goed voor haar te zijn maar 't haar dan zoo lastig maakt ‘uit liefhebberij’. - Betsy, lieve Betsy 'k verlang er zoo naar om je weer te zien en je
dicht bij me te hebben, en veilig en rustig en heerlijk. - Ik schrijf je dit alleen, m'n
kindje, omdat je zei dat 'k niet moest zeggen wat 'k niet zou doen terwijl 'k je toch
'n klein briefje woû zenden al was 't alleen als 'n vriendelijk en lief groetje van Pim,
- heel even - dag lieve Betsy, mìjn lieve, heerlijke
[1:2]
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lieve heele kleine kindje. - Ik heb aldoor je lieve, wonderlijk mooie gezichtje bij me,
dat 'k altijd wil bekijken en bekussen en bestreelen (wat 'n sentimenteel Zotje!) dat
gezichtje van jou - van jou die dan nog durft zeggen van 'n ànder meisje dat me
beter zou begrijpen etc. O Betsy! - 'k Ga nu naar bed en aan je denken, heerlijk
onder de dekens en de wind zoo druk buiten en hagel en regen en donder en bliksem
- zoo'n stormachtige nacht - en m'n hoofdje vol met 't herfst mooi van onze
duinen-dag mijn lieve lieve Betsy - verlang jij naar Saterdag avond - of wie dan wel
zóo veel - ?
Vrijdag ochtend
Goeien morgen lieve Betsy, wat toch 'n weer van nacht - 'k ben zoo
[1:3]
bang - 't ziet er net uit of 't altijd zal blijven door regenen en 't uit zal zijn met onze
mooie mooie wandelingen. Betsy - 'k denk weer aan Jacobus. Hoe die 't toch maakt
met zulk weêr en wàt hij toch maakt. - 'k Denk wel mooie dingen.
Ik zal dit briefje meê nemen naar Amsterdam. - Betsy lief 'k moet nu weg. - Dag
lieve lieve lieve kindje waàr ook weer morgen avond? 't Pad dat uitkomt in 't Park?
Dag -

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 september 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 27 Sept. 1890
259 J. v.d. Heydenstraat
Beste Wim,
Ik ben gisterenavond bij mijn broer geweest. Hij heeft me gezegd dat het losmaken
van mijn geld zéér nadeelig voor me zou zijn, daar het belegd is in hypotheken en
een paar effecten, die niet dan met zéér groot verlies verkocht kunnen worden. Het
spijt me erg, Wim, maar ik kan dus niet aan je
[1:2]
verzoek voldoen. Ik heb er van morgen nog over gedacht, of ik er wat op vinden
kon, en je daarom niet dadelijk geschreven, want ik vind het zoo beroerd voor je,
maar ik wist er niets op te vinden. Als ik het geld zelf in handen had, zou ik je stellig
geholpen hebben al ware het met meer, maar nu ben ik onmachtig te doen wat je
vraagt.
[1:3]
Ik hoop dat je niet boos op mij zult worden: ik gevoel toch zoo goed hoe erg je erin
zit.
Nu Wim hartelijk gegroet en tot ziens
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t.t.
Hein

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [6 oktober 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Wim, ik hoor van Dr. Berns niets - en ik zit er op te wachten. Ik wou een beetje gaan
wandelen, de tijd verloopt, het nog mooie wéér ook en mijn genomen vakantie. Als
ik morgen ochtend geen brief vind, moet ik weg gaan, alles heb ik er voor ingericht
- lessen, enz.
Wat dunkt je, ik blijf misschien 14 dagen weg - en de brief zou kunnen blijven
liggen, als je hem eens schreef, of dat ik een boodschap achterlaat, bij Stark, die
die brieven, als ze komen voor mij ontvangt, en er dan jouwe uitpikt en naar Bussum
stuurt. Zoo zal ik maar doen. Zijn brieven zijn altijd gestempeld als ik wel heb.
Groet M. van me
Je
JacvLooy

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Putten
Datum: 1 november 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
1 Nov. 1890.
Putten Gelderland.
Waarde Heer W. Witse,
Zeer bedankt voor uw brief en de etsen, zij voldoen goed en minstens 4 van de
7 komen in het salonnetje te hangen; zooals mijne vrouw opmerkte zijn zij de eenige
van ons die werkelijk waarde bezitten. Ik kijk er met groot genoegen naar en vind
ze op een Meter of wat gezien prachtig. De bootjes varen, de paarden wachten er
voor de lijnen van de huizen; op de een weet ik nog niet of de architectuur mij zoo
aantrekt, of de uitvoering van de teekening.
Die waar men door een handsome heenkijkt doet aan eene fotografie van een
rijtuig winkel denken; dat klinkt niet flatteus doch de uitvoering er van is zoo
meesterlijk dat ik niet kan nalaten
[1:2]
mijne bewondering er zóó van uit te drukken. Ik zal nog wel veel méér in die etsen
gaan zien. De lijsten voldoen erg en als er één ding is dat me hindert is dat ik onder
zoo'n verplichting aan u ben. Doch ik kan die moeielijk kwijten voor ge me eens in
de gelegenheid stelt. Mijne vrouw en ik zijn zeer verlangend u Jan René te zien
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doen, het zal een last zijn doch ik hoop dat wij u eventueel daarvoor ten minste
mogen schadeloosstellen (voor zoover wij kunnen). Heden kwamen de meeste
meubels hier aan en Woensdag denken wij hier in te trekken. Als het dan of later
gelegen komt schrijft u maar een dag te voren en wachten wij u, met of zonder
potlood, met genoegen. Ik ben nog in den tuin aan het verplanten en dat en het huis
op stelten geven me massa's te doen; zoo zelfs dat ik nog niet in Groeneveld was.
Kom
[1:3]
eens spoedig dan gaan wij samen.
Als ge komt blijft ge zeker een tijdlang dat hoop ik ten minste.
Nu ge de etsen gestuurd hebt is al uitstellen een plagen, daar wij dagelijks aan
uw wegblijven herinnerd worden. Nogmaals wel bedankt ook voor die opgave voor
K.l.l. door
uw toegenegen
Frank van Vloten.
Brengt ge Hans mede?

Charles Destrée aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: 21 november 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Parijs, 21 November 1890.
WelEdele Heer,
Het deed mij veel genoegen eindelijk een antwoord op mijn voorstel van 5 Nov.
te ontvangen, en ik hoop spoedig de aangekondigde etsen te zien. Zoodra ik die
ontvangen heb zal ik den Heer Durand-Ruel uwe condities mededeelen, en trachten
volgens uwe opgaven den aankoop te bewerken.
Ook voor de relaties die het huis Durand-Ruel in Amerika
[1:2]
heeft, zou ik het op prijs stellen dat Uw werk nog meer gewaardeerd werd, en al is
het maar voor een zeer klein aandeel, zal ik hiervoor mijn best doen. Tot nu toe
worden er bij D.R. geen andere etsen verkocht dan van Mary Cassatt, en is deze
nieuwe ‘branch’ geheel te organiseeren. Mijn plan is te bewerken dat het huis alleen
zeer goede etsen zou hebben, met uitsluitend eigendom van de platen, doch voor
dit gebeuren kan zal er nog wel een tijdje verloopen, daar ik me hier niet uitsluitend
met etsen bezighoud,
[1:3]
maar ook in de schilderijen ‘branch’ werkzaam ben. Het volgend jaar wordt weder
een tentoonstelling gehouden van de Peintres-Graveurs, mag ik U voorstellen uw
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werk Guérard, die dit jaar président van de Peintres-Graveurs is, te doen zien en
hem aanbevelen U uit te noodigen, voor het geval U er op gesteld zijt.
Dank voor Uwe welwillende beschikking, wat betreft de 10%, doch liever zou ik,
indien er ooit tusschen U en het huis Durand-Ruel zaken
[1:4]
werden gedaan, geen percenten aannemen, al is dit ook de ‘gebruikelijke weg’.
Ik had den Heer Durand-Ruel alleen uw werk gesignaleerd, omdat ik het zoo goed
vind, en hoop nu maar, dat al gelukt het niet hem de proeven dadelijk te doen
aankoopen, er toch op den duur eenige zaken kunnen gedaan worden.
Met de meeste hoogachting,
s.

Ch Destrée.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Londen]
Datum: 25 november 1890
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1059

[1:1]
[briefhoofd The Monico, Londen]
Dinsdag 25 nov. [18]90
Ik kan toch van daag niet voorbij laten gaan zonder je even te schrijven lieve Beb,
'k heb je brief in 'n heel donkere coupé van de Underground ontcijferd - dat was wel
moeielijk bij zoo'n klein donker brandend olie lichtje maar 't plezier duurt langer
omdat 't zoo langzaam gaat - maar 'k heb 'm nu overgelezen - 't is hier heel stil om
dezen tijd van den dag - en rustig schrijven. Ik moest van daag in de city zijn en dus
heb 'k maar niet meer omgekeken naar m'n portret van daag. - Gisteren heb 'k er
den heelen dag aan gewerkt, Beb - en misschien - wie weet - wordt 't wel goed - nu
blijf 'k van daag den heelen dag in de stad, 't regent zachtjes en 't is dampig weer,
wel mooi Beb - maar de laatste
[1:2]
dagen heeft 't hier toch niet zoo veel geregend - maar 't is koud en 't vriest 's nachts
en daar ben 'k zoo blij om Beb - schrijf me toch dadelijk als je 't weet van Frank maar hecht er maar niet te veel aan om nu te komen - want als je soms later in de
winter pas gaat zou ik wel kans zien om meê te kunnen als Frank niets tegen m'n
gezelschap heeft - en dan ga 'k voor ‘business’, want 'k denk toch wel m'n relaties
o.

met de londensche kunstkoopers aan te houden. - 'k Ben zoo even bij Obach & C
geweest maar hij had niets verkocht van m'n etsen - maar wilde ze toch nog wat
houden en uit Parijs kreeg 'k bericht dat ze heel goed gevonden worden maar hij
wist nog niet van koopers - altijd de oude kwestie voor 't publiek - en te somber enz.
Lieve Beb, 'k ben aan twee schilderijen bezig, allebei oud, en bekende sujetten
maar heel andere momenten - de leeuw
[1:3]
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op Trafalgar Square staat op 't oogenblik op m'n schilderij in 'n erge geelachtige
zware mist en 'k heb er heel veel plezier in - en de fontein staat te spuiten in 'n
blauwgrijzen regenachtigen avond - 'k woû die maar afmaken en 't portret en nog
'n paar teekeningen waaraan 'k nog beginnen moet - en dan ga 'k inpakken, want
in ieder geval - ook als je komt - zal 'k niet veel tijd en gelegenheid hebben voor 't
eén noch 't ander - 'k bedoel werken en inpakken. - 'k Werk heel prettig en rustig en m'n kamer is heel gezellig met 'n groot open vuur in de haard - en zoo onder den
hand eet 'k 'n stukje van de rest van m'n ontbijt, - maar 'k moet niet denken aan die
verhuis rommel, 'k wou eigenlijk dat 'k 't achter den rug had als je komt - mijn lieve
Beb - wat was dat feest toch aardig en hoe graag zou 'k 't met je gezien hebben, 'k heb 't nu tòch gezien, o 'k zie je daar zoo goed - lieve Beb wat heb je toch aan
zulke brieven van mij
[1:4]
maar denk 'k niet om mijn Beb? - o Beb - Misschien zal 'k Kapteyn van de week
vragen om m'n portret te maken maar 'k heb er zoo'n hekel aan; - 't is nooit goed maar als jij 't wil kan 'k 't toch wel doen Beb? Heb je van morgen
wel dien langen brief van Zondag gekregen lieve Beb? - Was-ie niet veel te lang?
- Van Jacobus hoor 'k niets, nòch van iemand anders. - 'k Heb nog even 'n
schilderijtje gemaakt van die brug, Beb - dat is nu bij Jacobus hoop 'k - maàkwerk
zie je - maar 'k vond 't schilderen toch prettig ervan. - Stuur jij me maar meer van
je schilderijen - 'k zie ze heel, heel mooi, mijn Beb en 'k bewaar ze goed. - 't Was
in de city heel mooi van daag - er is altijd zóo veel op te merken - 'k geniet veel van
Londen - kom toch mijn Beb.
Dag Beb - 'n hartelijk groetje van Pim - 'k eindig nu - 't stukje choco, was heerlijk
Beb, zóo heerlijk - nu ga 'k je morgen avond weer 'n langen brief schrijven, thuis en je vertellen hoe 'k gewerkt heb, morgen - dag mijn Beb - 't is zoo heerlijk als je
me schrijft alles wat je doet Beb, - 'k ben zóo bij je - wat jammer nu toch van Saterdag
- maar gelukkig dat Fr. komt - Beb, tot morgen,
dag lieve Beb

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Londen]
Datum: [26 november 1890]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1112 en 1131

[1:1]
Woensdag avond
Ik kom daar juist thuis lieve Beb en vind je brief - je lieven heerlijken brief op de
bank liggen. - O Beb jij bent me 'n presentje! - Toen 'k je brief uit had, dacht 'k - hoe
ondeugend toch om, als je 'n heelen dag voór je hebt - en zoo heerlijk alleen bent
- om maar 4 zijdjes te schrijven! - En toen zag ik in eens 't tweede gedeelte van na
de koffie - maar liefste Beb - nu achteraf ben 'k toch niet tevreden want je schrijft 't
is ¼ voor eénen en je eindigt met iets te zeggen van 't busje dat om ¼ voór tweeën
geleegd wordt - en toch laat je
[1:2]
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eén heel velletje onbeschreven! Ja, ik heb wel dubbel port over voor m'n brieven vooral zou 'k niet willen dat jij dien betaalde voor dien inhoud - maar zie je - voor àl
dat witgelaten papier zou 'k zeker niet betalen, zelfs geen enkel port. Nee, nee mìjn
Beb - 't is niet waar dat 'k ontevreden ben - o zóo heerlijk is die brief - en daarenboven
'n verrassing want er is 's avonds geen post uit Holland en rekende 'k er dus
heelemaal niet op. - 'k Denk dat de boot zoo laat is aangekomen door de mist op
zee want volgens je schrijven had-ie er van ochtend al moeten zijn.
[1:3]
Beb, 'k heb van daag weer niet gewerkt - 'k durfde niet te kijken naar 't portret en
m'n schilderijen moeten nog wachten - en 'k had niets geen lust om te werken. - 'k
Heb m'n correspondentie uitgezocht - maar 't is onbegonnen werk - aldoor lezen in
die ouwe brieven, allerlei ouwe kwesties die 'k al bijna vergeten was - o jé, zoo
afschuwelijk vervelend - en dan m'n dag boek en brieven van mezelf aan Jacobus
en aan allerlei menschen - o zoo vervelend. - Als 'k dàt zie van vroeger - hoe
eenvoudig is dan alles nù. - Als 'k niet wist dat er zulke aardige en prettige brieven
bij waren van Jacobus b.v. en van Mauve en Tholen - dan zou 'k alles maar gauw
[1:4]
in 't vuur gooien, - maar 't ergste van alles zijn brieven van m'n vader en van m'n
familie over mezelf - en nu achterna zie 'k alles zoo duidelijk en dan wordt 't
verschrikkelijk die aartsdomheid om je nog zoo veel moeite te geven, - maar natuurlijk
hadden ze allemaal gelijk, ze kunnen immers niet anders zien! Maar 'k heb van
middag ook 'n heele boel geprepareerd om nieuw werk te beginnen - dat zijn van
die dingen die moeten gebeuren en vooral die gebeurd moeten zijn als je aan 't
werk wilt gaan. - Beb, 'k ben zóo bang dat je dat portret toch niet goed vinden zult
- hoe kan 't nu ook? - 'k Zal 't Kapteyn maar vragen - maar wel zal 'k 't af maken zoo
ver, 'k kan en zal 't niet vernietigen.
O mijn Beb ga toch niet alleen - kom maar liever hier, Beb
[2:5]
kom maar liever bij Pim, Beb - o je zult zien hoe heerlijk 't zijn zal, samen. Maar kun
je me niet vast 's uitleggen wat voor das je noodig hebt? Dan ga 'k naar Liberty en
dan zend 'k het je in 'n pakje.
Beb, m'n poes ligt op 't oogenblik ook hier dicht bij me op de ‘rug’ voor de haard
- maar die brandt niet - dat is veel te laat 's avonds - en zóo koud heb 'k 't niet - maar
buiten vriest 't hard en is 't toch zóo koud! - Nu komt 't goed dat je morgen Fr. spreekt
- hij kan met zulk weer toch niets buiten doen, - o Beb schrijf toch welken dag - aan
Holborn Viaduct Station? - om acht uur 's morgens. - Neem vooral dik goed meê
op reis Beb, 's nachts op die boot is 't zoo koud, en vooral nù, - dan breng 'k
[2:6]
jullie naar je hôtel - in King's Cross? - en dan gaan we heerlijk op weg. - O Beb, Beb
- en dan komt 't er niets op aan of 't al om twee uur donker wordt - maar met zulk
weer als nu - 't is wel leelijk op straat - blijft 't licht tot bijna vier uur. - M'n poes zit
aldoor stil te kijken - er zijn zooveel torren en muizen - 'k geloof dat 'k van avond
alleen hier in huis ben - 'k hoor niets beneden en daarom is die poes maar bij mij
gekomen, denk 'k. Beb, ik ben quite a stranger here tegenwoordig - 'k ben heelemaal
niet meer op m'n plaats. - Beb als jij niet hier komt dan kom ik weêr in Holland want
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't is onzinnig en onbillijk en onnatuurlijk - en Beb, - 'k verlang zoo naar m'n
duinen-etsen - hoe kan dàt leven in Londen Beb, - Beb 'k heb altijd gevoeld hier als
in ballingschap - 'k
[2:7]
heb altijd gedacht dat 't niet anders kòn - maar nu is 't zoo onnatuurlijk om weer hier
te zijn met alles om me heen van toèn - terwijl 'k zoo vol ben van - - -.
O mijn Beb - wat 'n geknoei - lieve Beb, deze moet van avond nog weg en 'k heb
zooveel tijd laten verloren gaan met vervelend gedenk. Over Baring Brothers heb
'k wel iets gelezen maar 'k ben 't vergeten - Kapteyn sprak er niet over - die is veel
te veel in z'n fotografie-liefhebberij.
Lieve Beb, nu moet 'k eindigen en zal ook eens 'n heeleboel wit laten om te laten
zien hoe dat staat, - och mijn lieve Beb, mìjn Beb
dag Beb,
je
Pim

[2:8]
'k Schrijf tóch morgen weer - Beb.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Londen]
Datum: 28 [november] 1890
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1060

[1:1]
[briefpapier The Monico, London]
's middags 2 uur
Vrijdag 28 [18]90
Lieve Beb, Londen is nu zoo mooi - 't ligt in de sneeuw Beb, en geen blinkend witte
sneeuw maar 'n zachte warme sneeuw die gestadig valt uit 'n donkere, maar
doorschijnende lucht, laag hangend in de straten, tusschen de huizen die als
reusachtige zwart-grijze steenen-massaas, geweldig staan in die mistige lucht. - O
je moet 't zien Beb, - 'k heb al 'n paar uur er in geloopen en schetsen gemaakt - en
nu moet 'k 't je even schrijven - en dan ga 'k weer er in - tegen den donker om 'n
heele boel op te doen voor morgen en de volgende dagen - want, Beb - petit-noir
is op zij gezet en morgen begin 'k om eén voor eén die mooie dingen die 'k vandaag
gezien heb er uit te werken - want je begrijpt hoe vol 'k me voel - 't is
[1:2]
wel curieus dat 'k telkens weer getrokken word naar m'n ouwe bekenden - 'k heb
zonder te denken gevoeld: o hoe mooi moet 't nu zijn aan Waterloo bridge en dan
de Thames en Trafalgar Square en toen 'k er kwam trof 't me dadelijk, die zelfde
dingen waarvan 'k nog nooit iets heb kunnen maken. Maar voor 'n bourgeois alleen
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zal 't 'tzelfde sujet lijken - en wat kan me dat ook schelen - 'k houd wel van de zwarte
drukte massa in den Strand b.v. en Oxford street, maar 'k zie er lang dàt niet in van
wat 'k zie in die andere dingen: 'n éenheid van donkere grijzen en zacht mooi licht
- 'n stemming van ernstige zware mooiheid. - Niet dor, niet somber, nooit akelig maar heerlijk rijk en vòl en ernstig als zwarte chrysanten en witte, witte bloemen.
Beb, gisteren heb 'k aan 't portret gewerkt maar daar kan 'k nu niet aan denken
- 'k heb ook gewacht op 'n brief
[1:3]
van mijn Beb - maar die is niet gekomen en van daag ook niet - maar je zult 't wel
druk hebben mijn lieve Beb - en er is er zeker wel een onder weg over je komen
hier - ten minste als je broêr Frank gisteren in Haarlem is gekomen - 'k stel 't me
telkens voor hoe 't toch zal zijn mijn Beb - en nù wilde 'k je toch zóo hier hebben want 'k heb Londen nooit zóo gezien - 'k verlang zoo naar morgen om er aan te
beginnen en heerlijk, nu, die stille Zondag in 't vooruitzicht om zoo stilletjes heelemaal
in m'n werk te zijn.
Beb, 'k kreeg antwoord uit Parijs. Ze willen m'n etsen niet koopen maar
graag in commissie hebben omdat, zegt hij, er veel káns is dat de Amerikanen
ze koopen terwijl de fransche amateurs ze te zwart zullen vinden. - Morgen avond
ga 'k, denk 'k, weer naar Kapteyn of anders Zondag avond, dat vin 'k wel plezierig,
- zoo in 'n
[1:4]
rustige huiselijke omgeving als 'k den heelen dag goed gewerkt heb - en 't zal zeker
goed gaan - vooral de eerste dagen - lieve Beb - 'k schrijf nu maar kort om weer
gauw naar buiten te gaan en schetsen te maken - 't werkt zoo heerlijk buiten, hier
- niemand kijkt er naar of staat me in den weg. Zoo heel alleen met m'n werk midden
in Londen dat is zoo prettig - zal je nu gauw weer 's 'n heel langen brief schrijven,
m'n ondeugende lieve kindje - wat heb je de laatste dagen toch moeten doen lieve
Beb, dat je me zoo zonder brieven laat? - 't Is wel goed - mijn Beb als je 't noodig
vindt - maar o 'k verlang zoo naar 'n brief. Dag m'n lieve Beb, 'k ga nu gauw weer 't wordt al zoo donker, dag Beb - 'k schrijf morgen vóor 6, dan heb je dien Zondag
middag en dezen morgen middag.
O mijn Beb kom toch gauw bij
Pim

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 29 november 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 29 Nov. 90.
Beste Wim. Gelukkig heb ik er op gerekend dat je me weer om geld zoudt vragen
& van Mei af f 125 pr. maand ter zijde gelegd. Ik kan je dus helpen aan £ 40 die hier
nevens gaan. 'T zou me anders om dezen tijd van 't jaar als de kas heel schraal is,
slecht convenieeren. 'T staat je natuurlijk vrij me 't geld terug te geven maar ik reken
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er niet op daar ik geloof dat je 't niet zal kunnen doen. Ik ga nu voort met f 125 pr.
maand disponibel voor je te houden & hoop dat je 't daarmee in 't vervolg zult kunnen
stellen want waarlijk ik zou niet meer op me durven nemen nu de zaken zoo slecht
gaan. Ik zal daarom blij zijn als je uit dat dure Londen bent & hier komt wonen maar
ik dacht dat dit niet gebeuren kon voor over een paar maanden & nu spraakt je al
over 't verhuizen; hoe moet ik dat begrijpen? Als je nog 2 maanden in L. moet leven
& de verhuizing moet betalen wat heel wat kosten zal, zult je denk ik niet met
[1:2]
£ 40 toekomen. 'T interesseert me van dien kunstkooper te Parijs. Ik hoop hartelijk
dat 't wat geven zal. In Londen schijnt 't niet te willen lukken & daarom te meer is 't
wenschelijk dat je maar gauw weggaat & hier komt als je voor de meubels plaatsing
kunt vinden. In ons landje zijn er ook een boel mooie dingen voor een schilder, vind
je niet?
Buiten den dood des Konings waarvan je wel zult gehoord hebben is hier geen
nieuws. In den Haag is alles goed & wel. Ik was er verleden Zondag & zag toen de
woning van Tholen die ik bizonder aantrekkelijk & gezellig vind & wat een mooi
atelier! 't Is prachtig er te zijn.
Wat is 't in eens winter geworden! 'T is hier ook sints een paar dagen vreeslijk
koud, je moogt je wel in acht nemen & zorgen voor warme kleeding.
Met een handdruk
je je liefh. Vader
JJW.
Meld me met een enkel woordje de goede ontvangst.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: London
Datum: [29 november 1890]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1061

[1:1]
Londen Saturdag middag
O mijn Beb hoe heerlijk dat 't nu besloten is - 't duurt nog wel lang maar misschien
juist wel goed zoo, ook voor m'n werk. - Lieve Beb 'k moet heel haastig schrijven 'k kan geen prettigen brief schrijven omdat 'k geen tijd heb, Beb - 'k ben zoo aan
m'n teekeningen en om 6 uur gaat de laatste post. - Gisteren kreeg 'k je briefje toen
'k thuis kwam en van daag heb 'k natuurlijk veel gewerkt - 't is zoo gauw donker buiten dien moet 'k van avond naar Kapteyn en nog aankleeden enz. Morgen heb
'k gelegenheid om langer te schrijven mijn Beb en die brief krijg je dan Dinsdag
ochtend. Vandaag had 'k zeker gedacht nog
[1:2]
'n brief van je te krijgen - maar 't kan nog - want tegenwoordig komen je brieven
altijd zoo laat - 'k weet niet of 't is door de mist op zee, dat de boot zoo laat aankomt
- of dat 't is omdat je 't adres op je laatste brieven altijd verkeerd zet, Beb - je vergeet

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

d

‘Park’ - en 11 Camden R is 'n heel ander huis in 'n andere straat - 't is Camden Park
d

R waar 'k woon lieve Beb - wil je daarom denken - 'k ben wel nieuwsgierig hoe 't
van daag bij Kapteyn zal zijn en of Truus misschien inlichtingen heeft gewonnen bij
haar zuster. - De sneeuw ligt nog in de straten hier in de buurt maar gisteren avond
was 't in de stad eén modderpoel.
[1:3]
'k Heb nog lang geloopen gisteren - op 't embankment waren veel menschen bezig
om de sneeuw die in karren werd aangebracht in den Thames te gooien - 'k heb 't
nog willen teekenen maar 'k vond 't niet mooi genoeg bij nader inzien. - Van Jacobus
kreeg 'k van ochtend 'n briefkaart dat hij m'n schilderijen nog niet in huis heeft - hij
schijnt 'n moeielijkheid te hebben om ze te krijgen - altijd zoo onbeholpen in Holland
- 't is zeker de schuld van de douane of zoo. - 't Spijt me maar als hij er last meê
heeft - 't is tòch al niet prettig voor hem om die heeren nog 's op z'n atelier te
ontvangen. - Ik ben bang dat m'n
[1:4]
teekeningen niet goed worden - er is nog wel niets van te zeggen zoo in den beginne
maar 't werkt nog niet prettig - enfin - morgen kan 'k heerlijk werken. 'k Zal nu zorgen
dat 'k met inpakken klaar ben tegen dat je hier komt, Beb want van werken komt
dan toch niets meer en dan kan 'k 't misschien zóo inrichten dat 'k samen meê terug
kan. - Mijn lieve Beb, nu moet 'k weer nog even aan m'n teekeningen en dan heb
'k al m'n tijd noodig om klaar te komen - 't is alweer bijna donker.
Dag lieve, lieve Beb - is Jantje nu nog bij je? - Beb dat chocolaadje was heelemaal
niet plat en zóo heerlijk - wanneer krijg 'k nu toch weer 's 'n langen brief van mijn
Beb?
Dag Beb, dag Beb - morgen schrijf 'k langer en meer op m'n gemak - dag

Frederik van Eeden aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 november 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Wim! - zou je mij den grooten dienst willen bewijzen twee fotografische portretten
r.

te koopen van D Anna Kingsford en mij die zoo spoedig mogelijk te sturen naar de
Keizersgracht 258. Ze zijn te krijgen 7 Duke street, Adelphi W.C. Die en face zijn
e

het best. Ik zal je hier wel 't geld restitueeren. Ik wou ze graag voor de 5 hebben.
Bij voorbaat erg bedankt.
t.t.
Free
30 Nov. 1890

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
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Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 30 november 1890
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Café Mast
Waar rood-licht-rozen in de roode zalen
Bloeie' in de kroonen, 't goud rommedomt
En in de glazen wanden duizendvoud weêrómt
Komen wij uit duister naar het licht toe dwalen
Dan gaan wij in 't geroes der veele talen
In 't spraakgewar dat Babylonisch gromt
Bukken op de stoelen, donker en gekromt
En zwelgen licht en hooren dag-verhalen.
Zoo zitten w'onder zuile' in rooden dag
Elkaâr, lijf zwart naast lijf, wijl d'uren vliegen
Vertrouwelijk van het leven te beliegen.
Wit, kelners gaan, zij brengen ons te drinken
Rood rookt de zaal - de roode glazen tinken
Waar boven 't marmer leeft ons luid gelach.
30 Nov. 90
Adr. Brouwer

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Londen]
Datum: 7 december 1890
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1062

[1:1]
Zondag morgen 7 dec. '90
Ik zit weer voor m'n vuur lieve Beb, te wachten dat 't genoeg doòrgebrand heeft om
toast te maken want m'n brood is drie dagen oud - en de boter staat ook bij 't vuur
en de melk ook, alles voor m'n ontbijt - 't is wel omslachtig maar 't maakt 't 'n beetje
huiselijk. Gisteren avond ben 'k bij Kapteyn geweest en gisteren middag heb 'k zoo
lang kunnen werken dat 't te laat is geworden om nog te schrijven vóor de mail van
6 uur, - lieve Beb, is nu de drukte achter den rug? - Bij Truus zag 'k letters banket
en borstplaat, dat zag nog zoo'n beetje St. Niklaasachtig - en Kapteyn heeft zitten
ganzen met de kinderen en Truus heeft weer heel wat afgepraat.
Beb nu is 't vandaag al drie weken dat 'k weg ging en over nog 's drie weken is
Christmas al voorbij - dus over vier weken komt Beb. Beb wat nog 'n tijd! - Beb moet
me maar veel van die brieven schrijven zooals die eéne van de week - van Dinsdag
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2

Beb, (en sints niets meer); zoo druk Beppy? O jé daar is m'n boter gesmolten , nu
ga 'k ontbijten en dan werken en nu en dan 's schrijven zooals verleden Zondag 2

2

waarom toch op Zondag? - Beb, 'k ga van daag weer aan petit noir maar 't is nu

2

nog te koud - 'k wou nu maar dat ie goed werd en dat 'k 'm je zenden kon - maar
2

'k denk wel dat daar heelemaal niets van komen zal want 'k weet hoe 't gaat als 'k
2

iets werkelijk goeds wil maken - dan duurt 't maanden en jaren - met die teekeningen
is 't heel iets anders; als die
[1:2]
zoo ver zijn dat ze verkoopbaar lijken dan schei 'k er meê uit. en daar gaan de enkele
goeie ook meê onder door - 'k houd 't wel lang vol maar als 't dan al te erg wordt
dan doe 'k maar m'n best om er tenminste iets van te maken. - En tòch, als 'k m'n
portefeuille door kijk dan zie 'k aan al die verknoeide dingen die 'k telkens weer op
nieuw begin - dat 'k daar toch niet zóo gauw toe overga - en Beppy - als petit noir
nu maar aardig was van expressie of hij leek heel goed dan zou 'k toegeeflijker zijn
voor 't geheel als teekening - maar 't is nog zóo weinig.
Och, Beb 'k zal 't Kapteyn maar vragen als hij vandaag niet goed wordt, 'k ga toch
van de week met Kapteyn fotografeeren in de stad op den Thames en zoo. - Hij
begint in eens te voelen voor 't mistige weer in Londen. Vroeger lachten ze me altijd
2

2

uit en vonden 't zoo'n bewijs van somberheid dat 'k graag zulke grijze dingen
2

maak, of zwarte, zooals je [weet[?] - en nu begint hij wezenlijk in te zien dat 't
2

heelemaal niets te maken heeft met melancolie en somberheid enz. dat 't geen
2

[zorge/zieke[?]lijkheid is zooals hij dacht en wil hij zelf 's probeeren wat hij maken
2

kan van Londen met mistig weer. Kapteyn is ook wel een van diegenen, die 'n
2

autoriteit noodig hebben, iemand die ze meer vindt dan zichzelven om iets in te
2

zien. - Sints Emerson dat boek geschreven heeft over artisticiteit en naturalisme
2

in de fotografie en 'n serie foto's heeft uitgegeven die heel artistiek zijn maar je
2

begrijpt, altijd bij gedeelten (en dus is 't niets), nu wil Kapteyn dat ook probeeren
en zelfs heeft hij me gevraagd of 'k geen boeken voor 'm ter leen had over
compositie-leer enz. - in de schilderkunst!
[2:3]
Nu ligt-ie weer te droogen voor 't vuur Beb - hij valt me nogal meê, zal 't er toch van
komen? O maar dat brutalige kijken Beb - en zoo'n rooie neus (van de kou, denk 'k
- ).
Beb - Hein heeft me 'n klein briefje geschreven over dat courantje en over Kloos
die weer veel beter is - ze houden hun levenswijze vol, Beb - dat vin 'k nog al knap
- en over z'n broer Vincent die nu hier in Londen moet zijn. - Zooeven was er zoo'n
verdachte klop op de deur - en toen dacht 'k, daar zul je 'm hebben - maar 't was
wel voor mij maar geen Vincent - 't was de melkman die z'n kannetjes liet halen
door 'n vreemde. Maar 'k verwacht hem wel een dezer dagen en dan zal 'k hem
maar 's meê nemen naar een en ander - en Dinsdag ga 'k bij Kapteyn eten Beb en Donderdag gaan we fotografeeren, dat zal 'n drukke week zijn - en dus zal 'k wel
2

niet veel schrijven mijn Beb - 't is nu ook al bijna eén uur en 'k heb zoo veel te doen.
2

- Daar[?] slaat 't kwart voor, - 'k ga weer werken Beb.
O Beb wat 'n werk - 't is twee uur en 't gaat nog al goed; er komt iets anders in Beb, nu heelemaal niet wild en ongeduldig - heel langzaam aangroeiend, Beb maar 't is nog zoo grof en ongevormd - alleen 't neusje is goed - nu ben 'k 't gezicht
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aan 't vormen, alleen met schoon water Beb en heel voorzichtig - o mijn Beb wat 'n
gezicht! Dàt is me ook 'n presentje!
Nu, lieve Beb, 't laatste uur is 't weer slecht gegaan en nu is 't te donker om voort
te werken - dat is wel vervelend omdat 't m'n stemming zoo bederft voor den heelen
dag - enfin, morgen komt 't misschien wel te recht, - en als 't heelemaal niet wil en
'k er geen kans meer op zie om 't goed te krijgen - dan zal 'k 'n ander beginnen want
ik wil 't maken voor m'n lieve kindje.
[2:4]
Beb, schrijf me toch 's of je kunt begrijpen hoe 'k verlang om in de Parkstraat te
wonen en al dat werk te doen, waaraan 'k aldoor denk - allereerst 'n ets, 'n heel
mooie ets van 't kindje - en die etsjes uit de duinen, Beb - en teekeningen uit de
duinen en mooie dingen uit Amsterdam en dan al die portret-etsen van de vrinden
- en dan dikwijls in Haarlem te komen of Beb in Amsterdam en veel samen te zijn
en te wandelen mijn Beb - en of je begrijpen kunt hoe, daàrdoor, m'n werk hier me
niet onverdeeld genoeg inneemt - hoe 'k er naar verlang dat 't maar tijd is om er
meê uit te scheiden, en intepakken en wèg te gaan. O 'k wou zoo graag dat mooie,
groote Londen op 'n groote afstand hebben, - 'k ben er tòch heelemaal niet meer.
Beb, 'k kan 't niet zeggen hoe 't is - 't is natuurlijk goed en zoo'n maand is gauw
genoeg òm en daarom is 't allemaal niets, - maar mijn Beb - er is zoo veel om heen
2

dat me àldoor, àldoor hindert. Beb, 'k vertelde gisteren avond aan Truus dat je
2

waarschijnlijk hier komt met Frank en je kunt nagaan hoe ze opkeek - en natuurlijk
2

kwam ze toen weer aan met vele vragen van hoe lang en wanneer en gauw en
2

toen langzamerhand meer direct, - en toen heb 'k haar gezegd dat ze zulke vragen
liever niet moest doen, om zoo beleefd mogelijk te zeggen hoû toch je mond; - dat
nam ze nog al heel goed op, zoo'n beetje verlegen - goedig (nu ja - ) en toen vroeg
ze me van Dinsdag: ‘en kom dan maar vroeg - we eten om half zeven zooals je
weet, maar 'k ben om vijf uur al thuis’. Maar 'k zal zorgen dat 'k er niet ben vóor
Kapteyn.
Mijn Beb, Beb, Beb wat toch 'n heerlijke brief die laatste van je - zal 'k nu morgen
vroeg 'n anderen vinden, beneden? 'k Denk wel, hè Beb - over Delft - hier is 'n dienst
geweest in de kerk - Kapteyn was er geweest - en 't speet me zoo dat 'k 't niet wist.
[3:5]
2

Beb, heb 'k de laatste dagen [wat[?] weinig geschreven? Vrijdag avond ben 'k er
voor naar huis gegaan maar toen was 'k door dat vervelende gedenk zoo vervelend
gestemd dat 'k maar beter vond niet te schrijven, vooral ook omdat je nooit weet de
stemming waarin iemand zoo'n brief ontvangt - nu, plezierige brieven, zooals 'k ze
Beb zou willen sturen, zooals Beb ze Pim zendt - daar schijn 'k niet toe in staat - 'n
zotje, Beb? - of 'n kuiken?
Neen Beppy, den fire-king heb 'k al dikwijls gezocht maar nooit gezien - wel andere
mooie donker roode - maar nooit zóo, - maar zou er wel 'n andere bestaan Beb? Truus heeft altijd heele mooie witte en geele en van die oranje achtige rooie - 't staat
altijd wel mooi op de tafel en zoo maar 'k hoû er toch niet zoo erg van. Misschien
nog wel als 'k ze zelf mocht schikken en zoo.
Beb - 'k zit dikwijls na 't eten (als 'k bij Simpson eet) boven in de schaak-kamer,
[3:6]
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daar komen veel professionals die dan spelen met liefhebbers en les geven - en
dikwijls dezelfde met dezelfde - en soms heel mooie partijen - wel aardig om te zien
en wel leerzaam ook - 'k mag 't heel graag, - een ouwe Franschman, altijd met z'n
hoed op, op 'tzelfde plaatsje - heel druk pratend met snelle bewegingen van z'n
handen. - Zoo'n type - gisteren avond bij Kapteyn heb 'k weer verloren.
Dag lieve Beppy, 't is nu zes uur - ben je nu op je kamertje, of al uit. Waarheen
dan Beb - was 't gisteren avond mooi bij Cramer? Schrijf me 's wat ze gespeeld
hebben en hoe je 't vond, - lieve Beb nu ga 'k uit en heb van avond verscheidene
brieven te schrijven, - dag Beb, Beb. - Beneden zitten ze weer met z'n allen aan die
ouwe piano - afschuwelijke muziek en die stemmen! Twee meisjes en 'n jongen en dan die leege muziek - erg sentimenteel en Zondags.
Dag mijn Beb, dag lieve Beb
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [London]
Datum: 9 december 1890
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1063 en 1156

[1:1]
Dinsdag morgen
9 dec. '90
Lieve Beb, Zondag avond heb 'k Vincent ontmoet in Café Monico en gisteren zijn
we den heelen dag samen geweest met nog 'n vriend van hem, iemand uit de tabak
- we zijn in British museum geweest waar 'k ze die prachtige Japansche dingen wou
laten zien maar dat was nu juist gesloten, zoo jammer Beb - 't is zoo erg mooi - 'k
wist dat er 'n tentoonstelling was in New Bond Str. van Hosukaï - origineele
teekeningen - die zijn we gaan kijken. Vincent is 'n goeie naïve jongen die wel 'n
beetje belang stelt in dergelijke dingen hoewel hij er toch niet veel aan heeft - en
z'n vriend kan 't heelemaal niets schelen. Beb 'k hoop zoo dat jij 't nog zien kunt de
volgende maand - gewoonlijk blijven die dingen nog al lang. - Ze wilden absoluut
naar Mad. Tussaud - dat is voor mij zoo iets afschuwelijks - 'k kom er altijd akelig
van daan - zoo'n beetje 'n ziek gevoel - en 'k begrijp maar niet wat andere menschen
daàr nu aan hebben. Ze hebben zich best geamuseerd - en we zijn gaan eten bij
Simpson en zijn 's avonds naar de Alhambra geweest. - Die vriend van Vincent
heeft 'n broêr die hier woont en genaturaliseerd is - en met dien hebben ze Zondag
paard gereden naar Richmond - en dat is zóo goed bevallen niettegenstaande erge
stijfheid in hun beenen - dat ze morgen weer willen en dan ik meê.
[1:2]
Dat vin 'k wel 's heel aardig als 't maar niet te koud is - en 't paard is niet al te slecht.
- Vincent is erg opgeruimd en zegt soms heel aardige dingen - soms net Hein. - Hij
was ook Donderdag in Delft geweest maar hij had er niets over te vertellen - alleen
van volte in de treinen en zoo. - Beb, hoe ondeugend van je zoo alleen in die drukte,
- en wat 'n goeie huzaer. Beb - wat toch 'n brutaal meisje die Beb. - Maar Beb, was
'k toch maar bij je geweest - o 'k zie 't zoo mooi zooals je 't schreef - en 'k had toen
beter voor je gezorgd mijn Beb - waarom heb je me maar niet laten komen voor eén
dag - dat had niemand geweten. - Beb, Jolitemps heeft je verkeerde noisettes
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Suchard gezonden, niet? Hij schreef dat hij die witte pakjes niet had - maar is die
andere nu wezenlijk ook goed? Beb 't was wel prettig hè? Beppy denk je wel 's om
Pim als je ze opknabbeld? 'k Zie 't zoo - zoo hard Beb die bruine. - Ik ga vandaag
niet naar Kapteyn, 'k kreeg van ochtend 'n briefje om liever Vrijdag te komen eten.
Beb, 'k hoorde van ochtend om 8 uur de knock van den postman en toen dacht 'k
van Beb - en toen gauw naar beneden en toen was 't dat vervelende briefje van
Kapteyn. Beb moet 'k nu weer wachten tot de volgende week? O Beb mijn Beb
schrijf me toch maar heerlijke brieven, dat is zóo goed - die van gisteren ook - zóo
heerlijk Beb - Beb nu werk 'k heelemaal niet - van daag 'n beetje - morgen en
overmorgen weer niet.
[2:3]
Als 't nu morgen maar wat lichter is dan kan 'k 'n heeleboel doen; maar er is niet
veel kans op - mijn lieve Beb 't is zoo heerlijk om te denken aan onze
duinen-wandelingen - en me te verbeelden hoe je oogen waren en je heele gezichtje
en wat we zagen, en wat je zei - och, en soms zóo, tot 'k in eens weer bemerk dat
'k in Londen in m'n bed lig - in den vollen nacht wanneer 'k niets hoor dan seinen
van locomotieven, onophoudelijk - en dan is 't zóo ver. - Maar 't is dan wel 'n heel
rustig denken dat je dan ook in je bedje ligt en waarschijnlijk lekker slaapt en rust.
Lieve Beb 'k ben toch zóo blij met die portretjes. 't Is zóo heerlijk om ze altijd bij me
te hebben. - Je zult me wel erg sentimenteel vinden Beb, en lachen om zoo'n
onnoozel geschrijf. Maar dàt is dan toch maar omdat 'k 't zoo slecht zeg. - Beb krijg
'k morgen
[2:4]
weer 'n brief - heb jij van daag nu twee brieven gehad van Pim? en Pim
niet eén. Maar nu krijg jij er morgen geen en Pim wel - tenminste...!
Ik zal nu ook wel gauw iets van Jacobus hooren denk 'k - 't is wel vreemd anders
dat niemand me schrijft - 'k zond Hein van daag 'n courantje waarin berichten die
hij kan overnemen voor 't weekblad maar hij laat zelf niets van zich hooren; - en
Kloos schrijft nooit - maar eigenlijk vin 'k dat ook heel goed. - Van Martha kreeg 'k
gisteren 'n brief - erg aardig over Paultje die zoo vermakelijk wordt.
Nu is 't weer tijd om te eindigen Beb - dag lieve, lieve Beppy - mijn kindje mijn
Bèb, - zorg je wel goed voor je zelf mijn Beb? O Beb 'k wou zoo graag dat m'n
teekeningen goed werden of dat 'k ten minste iets kon uitspreken van al die
mooiigheid - dag Betsy.
Dag Beb
Pim.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [10 december 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Wim, van morgen is de Heer Kijzer bij mij geweest en heeft voor f 400 genomen de
twee Londensche schilderijen. Dr. Berns is naar Berlijn bij Dr. Koch en dus ben je
met het andere blijven zitten, over een en ander later. Morgen gaan ze weg en dan
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stuur ik je gauw hoop ik het geld. Vergeef me dat ik zoo vluchtig schrijf. Ik zal nu
proberen je andere schilderij aan een ander te verpatsen want je zult het geld
misschien liever hebben dan 't schilderij bewaren, als 't lukt. Nu houd je goed ouwe
jongen, ik denk veel aan je. Tot spoedig hoop ik.
Groeten van Jaapje
Jac v Looy
Valk is vandaag naar Parijs gegaan, anders geen nieuws.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [19 december 1890]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Wim, ik heb vandaag je schilderij verkocht voor f 250 zooals je goedgevonden had.
Diezelfde mijnheer heeft het genomen daar Jaapje mijn teekening aan heeft gegeven,
die leggende vrouw uit Arti, je weet wel - ik vind het prettig dat je schilderij niet
behoeft te worden overgesmeerd - 't is toch een compleet ding, en men behoeft
zich voor zulke dingen - de dagen dat men beter werkt nooit te schamen lijkt me
zoo - ik heb nog nooit iets weggesmeerd daar ik over voldaan geweest ben. Bij wijze
van spreken.
Nou zit ik te lullen en ik had je willen vragen: wil ik je kleine schulden, die je zoo
vervelend vond (als je het zelf nog niet gedaan hebt) vereffenen hiervan en je de
rest sturen, of het maar net doen als de vorigen. Doe als je goed vindt en schrijf het
me even per kaart, dan stuur ik je zoodra als ik ontvangen.
Dag en houd je goed met dit barre weer, mijn huis vriest kapot.
Je
Kobus

[1891]
Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1891?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 899

[1:1]
Zondag avond
Mijn lieve lieve Bebpy - 'k kom morgen met den trein van 10.20 in Haarlem - 'k zal
hier niets meer bij schrijven, maar je morgen (morgen vroeg) op onze wandeling
(gaan we wandelen mijn Beb?) vertellen wat 'k nu anders zou schrijven.
Dag mijn lieveling tot morgen.
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Je eigen
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1891-1893]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1128

[1:1]
Mijn lieve Bebpy, ik kom morgen (Dinsdag) avond met den trein van 7.23 in Haarlem
- mijn teekening is nog niet af en 'k heb nog veel te doen.
Ik kreeg van ochtend 'n brief van Kapteyn uit Hannover - heel curieus - maar niet
prettig. - Bebpy lief kom je aan 't station? - 'k Schrijf nu maar niet meer.
Dag mijn lieve Beb, tot morgen. - Wat heb je gedaan deze dagen?
Je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1891?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1139

[1:1]
Donderdagavond
Waar is mijn Beb toch geweest van daag dat ze niet bij Pim is gekomen? Om half
elf stond 'k al te leunen tegen 't raam om te zien wanneer ze kwam - en dat duurde,
duurde - toen ben 'k maar gaan lezen, wachtende. En toen ze niet is gekomen dacht
'k, misschien komt ze nog wel nà tweeën - maar 't werd twee en drie en vier en vijf
uur, en toen ben 'k uitgescheden met werken - 'k heb 'n nieuw schilderij begonnen
- 'n bekend sujet - van éen van boven.
Gisteren avond vond 'k 'n briefkaart van Marie M. of 'k ook iets te zeggen had in
Londen, dat 'k haar vinden kon tusschen 7 & 9 bij haar. - Als je gekomen was zou
'k je voorgesteld hebben
[1:2]
er van avond even heen te gaan - zoo bij wijze van wandeling - nù heb 'k haar van
middag even geschreven dat 'k niet kon komen en dat 'k ook niets te zeggen had:
alleen veel hartelijke groeten enz. Van middag heb 'k bij Mast gegeten met Goes
en Chap. - Nu ben 'k wel erg nieuwsgierig waarom je niet gekomen bent van daag,
mijn Beppy - Ben je uit geweest met Marietje? Je hadt me er toch niets van gezegd?
of wel? Beb 't was zoo stil op 't atelier van daag en de mooie bloemen voor 't raam
stonden zóo mooi tegen 't donker.
Dag mijn Beb - kom je vroeg mijn Beb, morgen? Toe, kom vroeg Bebpy
bij Pim.
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Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [september? 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1143

[1:1]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
Vrijdag avond
Mijn lieve Bebpy - even 'n woordje om te vragen of je asjeblieft wilt komen morgen
ochtend - van daag kon m'n model niet komen en ben 'k naar Bussum gegaan - 'k
heb de dames Kroon nog even gezien aan den trein maar heb hun gezichten niet
onthouden. Juffr. Scheltema was bij Martha.
Van morgen, mijn lieve lieve Beb, kreeg 'k je brief - 'k heb nog niet geschreven
en zal 't nu ook niet doen - maar 'k verlang heel erg naar morgen. Kom je vroeg mijn
Beb, dag mijn lieveling, dag mijn Beb - dit is geloof 'k 't allerkortste briefje dat 'k je
ooit geschreven heb.
Dag mijn Bebpy
je
Pim
Tot morgen mijn Bebpy?

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [september? 1891?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1129

[1:1]
Lieve Bebpy, - ik kom dus morgen avond om 6 uur. - 'k Sta op 't punt om naar m'n
vader te gaan - 'k heb van daag hard gewerkt. François is er ook nog geweest. De
zonnebloemen staan prachtig - 'k heb ze niet vergeten.
Dag Beb
je
Pim
donderdag avond

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [vóór 15 januari 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Amice
en

Je kunt je goed zenden na den 15 Jan. want 't zal wel niet zoo heel veel zijn,
meld me per ommegaande hoeveel kisten en hoe groot dan kan ik er ruimte voor
maken.
Ik schreef je al naar Ewijks hoeve dat ik liever had dat je niet voor Febr. bezit van
je atelier nam. 't Is een beroerde winter met die vervloekte kou. Alles is bevroren,
waterleiding en alles - en 't zal beroerd zijn te verhuizen.
Intusschen na Groeten
GHBreitner.
Je brieven zal ik [bewaren[?]

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [eind januari 1891?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1140

[1:1]
Maandagavond
Terwijl ik zooeven met Willem over straat liep lieve Beb, sprak hij erover dat hij z'n
kroniek niet kon schrijven om mij - dat hij door m'n ongesteldheid te zenuwachtig
werd gemaakt zoodat hij niet kan denken. - Behalve die kroniek voor zichzelf scheelt
't hem finantiëel ook nog belangrijk zoodat 'k niet langer dan van nacht bij hun wil
blijven - je begrijpt dat 'k niet anders kan. - 'k Zal daarom morgen ochtend tegen 10
uur bij je komen, ga dan niet naar Haarlem en dan zullen we bespreken of 'k hier
in 'n hotel zal gaan of maar naar Buwalda in Bussum. - Willem sprak heel eenvoudig
en aardig en 'k denk er natuurlijk geen oogenblik aan om 't anders op te vatten dan
'k weet dat hij bedoelt.
Dag mijn Beb, tot morgen ochtend 10 uur - wees asjeblieft klaar.
Dag lieve Bebpy
Pim

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [winter 1891?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
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Die kop van Mej. Betsy v. Vloten moest je mij geven. Je zoudt me er ontzettend
veel mee verplichten - en je moogt bij mij wat komen uitzoeken wat je maar wilt.
Doe het maar.
Na groeten
t.t.
GHBreitner.
P.S. Ik geloof dat je valt als een baksteen, 't is jammer - maar dan krijgen ze op der
donder.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [februari 1891?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 910

[1:1]
Donderdag morgen
Mijn eigen lieve kleine meisje, gisteren toen 'k uitging en langs de Gijselaar kwam
keek ik naar boven en zag Beb voor 't raam zitten, nog al druk praten. Je was zeker
pas aangekomen, je hadt je pauwenveerenhoedje op en aan 't andere raam zat 'n
dame ook met 'n hoed. Bebpy keek niet om, - ze voelde 't niet eens dat d'r jongen
voorbij ging! Lieve Beb, was 't gisteren middag niet vreeselijk toevallig? 'k Ging naar
Nol, - 'k had zoo lang door de stad geboemeld en had thuis niets te doen. We zijn
toen samen nog 'n beetje gaan wandelen. Vroeg je schoonzuster niet wie dat was?
Ze kent me toch niet,- wat 'n echt duitsch gezicht heeft ze! en heelemaal! en die
lieve kleine fijne Bebpy, dat kleine lieve lieve meisje er naast! Liefste Beb. Gisteren
avond weer vergadering gehad - 't vordert nu goed maar nu is er iets heel vervelends
lieve Bebpy, dat is dat we morgen (Vrijdag) allemaal
[1:2]
op Arti moeten zijn 's morgens om 11 uur, om bij 't uitpakken te zijn enz. - en ik, als
Amsterdammer, moet nu elken dag naar Arti, van morgen af tot den dag van de
opening en dan misschien later ook, tenminste dikwijls. Dus lieve Beb, probeer nu
om morgen om 'n uur of tien hier bij me te zijn, dan gaan we samen uit en zal ik
probeeren of 'k 's middags niet vrij kan krijgen, dan spreken we wel iets af nà de
koffie. Die openingsdag zal schitterend zijn. Javaansche jongens in hun nationaal
costuum, om den eerenwijn te presenteeren, - openingsspeech van Boissevain en
's middags diner bij Riche. We hebben al over de honderd schilderijen en teekeningen
en van 't allerbeste! Nu moet deze weg anders krijgt Beb 'm niet meer van avond.
Van avond ga ik naar Versluys.
Dag mijn heerlijke kleine lieveling, dag mijn Beb, tot morgen.
Je
Pim

Sara de Swart aan Willem Witsen
Plaats: Parijs

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Datum: mei 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Paris 47 Avenue du Maine
Mei 91
Waarde Witsen,
Nu komt de tijd dat ik naar Londen ga. Wilt ge me nu het groote genoegen doen
en mij eenige adressen geven - b.v. Bars theaters enz.
Wij zijn best gezond
[1:2]
maar wenschen alleen mooier Parijsch zomerweer. Het is koud en nat.
Groet alle lui heel veel. - Anna Vis stuurt ook groeten
t.à v.
Saar de Swart

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [begin juni 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Amice,
Wat hou jij nu slecht je belofte om met v. Vl. bij me te komen, zooals je me beloofd
heb.
Er zijn nu zeker meer dan drie weken verloopen, zoodat ik reeds de vorige week
op je bezoek had mogen rekenen, naar ik meen.
Doe het nu maar zoo gaauw mogelijk, want ik zit er erg in.
Na groeten
t.t.
GHBreitner.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [juni 1891?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
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Doe me het genoegen als ge kunt me de geleende 10 gld. pr. om gaande toe
zenden. Ik vind het onaangenaam er om te vragen maar ik zit er erg om verlegen.
Etha heeft me een erg onbeschofte brief geschreven, waarin ze beweert dat ik
e

haar met een 3 rangs schilderij heb afgescheept. Van de joden moet je maar
hebben.
Na groeten
t.t.
GHBreitner.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [begin juni 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1085 (samen met 189106xx_WW-WVloten-2)

[1:1]
Ik werk vandaag zóo prettig mijn lieve Beb - juffr. Fles is hier van ochtend geweest
maar 'k was in negligé aan 't werk en heb haar niet ontvangen - laten schellen weet
je - maar toen is ze bij Ietje gegaan en die was thuis en toen ze in 't portaal stonden
(er was nòg 'n juffr. bij) hoorde 'k mijn deur open doen beneden - zeker om te zien
of 'k er was of niet - maar ze deden de deur gauw weer toe en toen heb 'k m'n sloffen
uit getrokken en naar beneden en de deur op slot! - Ze hebben aan I. gezegd dat
ze om 4 uur terug komen, compliment aan mij. Nu is 't 4 uur en 'k heb 'n briefje op
de deur geplakt geadresseerd aan juffr. Fl. met excuses etc., maar niet thuis.
[1:2]
Neen, want 'k ben zoo in 't werk en nog niets af en dan krijgt ze 'n verkeerden indruk
en maakt mij er tegen of houdt me op etc. - Vin je dat ook niet m'n Beb? Bebpy, 't
valt me wel tegen dat je niet komt van daag - en nu morgen ook weer niet! niet voor
Maandag! Maar Beb! wat is 't toch nog lang. Waarom toch ook - hoeft dat nou?
Waarom doe je je schoonzuster niet ergens zoo lang en komt even bij je Pim, je
eigen lieven jongen! Nu Beb, lief, doe maar wat je best vindt hoor, - kom dan ten
minste Maandag morgen voór dat ze weg gaan. Ja? - 'k Hoop zoo dat 'k je mooie
teekeningen kan laten zien. Beb hoe is 't in Zandvoort? Gaan we gauw 's samen?
'n heelen dag! o Beb Dag lieveling ik ga weer werken - dag dag Bebpy kindje liefste Beb,
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [begin juni 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1085 (samen met 189106xx_WW-WVloten-1)

[1:1]
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Donderdag avond
Mijn lieve lieve Bebpy, - 't is bijna twaalf uur, - 'k kom net thuis en wou nog even 'n
woordje schrijven voor mijn eigen lieve Beb - want 'k verlang zóo verschrikkelijk om
je te zien mijn Beb - kun je morgen niet even komen? - 'k Ben druk aan 't werk, maar
is dat juist niet prettig? Saterdag komt m'n vader, ten minste 'k heb 't hem geschreven
dat hij me thuis kan vinden. Ik heb nog geen bericht van juffr. Fles. - Beb, kom toch
asjeblieft morgen al is 't heel heel even, - ik kan niet wachten tot Maandag. - Dag
mijn lieveling dag mijn Bebpy - wat heb je van avond gedaan? 'k Kreeg van ochtend
je brief.
Dag - kom je?
je
eigen Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [14? juni 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1064

[1:1]
Zondag morgen
Mijn Beb, lieve Beppy gisteren avond heb 'k je niet eens geschreven en van morgen
heb 'k al 'n brief van je gehad - m'n teekening ligt nu te droogen en daardoor heb 'k
tijd. - Vlijtig? Ja 'k werk wel maar 't geeft niets - die teekening is weer heelemaal
niet wat 'k gewild had; daardoor ben 'k 'n beetje boos of verdrietig - 't begin was
weer zoo goed en dan is 't om helsch te worden als 't goeie er weer uit gaat. Natuurlijk alles stommiteit enfin - 'k heb toch drie teekeningen voor Utrecht en de
twee portretjes - 'k kreeg van morgen 'n brief van Keppel uit New York met excuses
dat hij m'n etsen niet geëxposeerd had, - hij had 't geadresseerd bij Zilcken en die
heeft den brief naar Veth gezonden in Londen en Veth uit Londen
[1:2]
naar Putten en Frank schreef er 'n aardig engelsch briefje bij - hij is er niet geweest
gisteren, dat spijt me wel, hij had 't in de lijst kunnen zien - 'n lijst van vier dagen,
afschuwelijk gemeen - maar er was geen tijd voor 'n anderen. Beb ik verlang zoo
naar morgen, om 11 uur? Lieve Bebpy - zoo heerlijk - dan zal 'k wel aan 't werk zijn
want 'k heb tegenwoordig 'n heel anderen leef regel - 'n heel normalen en dat geeft
me veel rust. - Alleen heb 'k last van niet slapen en dan ga 'k lezen, uren achter
mekaar, gisteren tot 8 uur in den ochtend! - 'k Had geprobeerd om 5 uur toen 'k
maar niet slapen kon - om te gaan werken maar 'k voelde te moe. - Vandaag voel
'k erg frisch - alleen 'n beetje verdrietig dat
[1:3]
die teekening niet gaat - maar 'k kan er nog zoo veel aan doen. Gisteren is m'n
vader hier geweest: hij vond Janpie heel mooi maar 't portret van Fr. niet - nu, ik
ook niet - Martha vond (had 'k je al geschreven dat ze Donderdag hier is geweest?)
Frank wel gelijkend. Ik voor mij vind 't a failure en zoó àl m'n werk - 'k moest eigenlijk
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niet exposeeren en vooral ook niets weg geven maar dat kon nu niet anders. À
propos van die portretten en m'n brief aan z'n vrouw: Fr. schreef me: I can't allow
her to accept more than one picture and if you would kindly let me or her have J.
René's one I shall be only too glad to pay for it; - so do tell me quick if I may rejoice
me in this prospect - !! Ik zal hem straks even schrijven.
[1:4]
Natuurlijk meent hij 't heel goed, maar toch kan 'k niet nalaten te vinden dat hij 'n
eenigzins rare voorstelling van mij moet hebben als hij denkt dat 'k van hem geld
zou aannemen voor iets wat 'k z'n vrouw heb aangeboden - ik zal hem schrijven
dat als z'n vrouw ze niet allebei wil hebben ik zelf 't portret van hem zal houden als
herinnering etc. Dag mijn lieve Beb, nu ga 'k weer werken. - Nu zal 'k even
afschrijven. - Willem en Hein komen me van middag halen, Zondags eten we nooit
thuis. - Gewoonlijk blijf 'k tot zes uur hier en dan ga 'k de Amstel over naar hun. Hein vertelde me dat hij je gezien had in de Kalverstraat met nog 'n dame! Bebpy
was 't zoo vervelend? en had Beb wel naar de Parkstraat willen komen?
Dag mijn lieveling tot morgen, dag mijn eigen lieve Beb - heeft Pim zoo weinig
geschreven Bebpy?
Dag,
je eigen
Pimmy

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [juli 1891?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik had mijn tangetje ook willen meegeven omdat het kleiner is dan de jouwe maar ik kan het nergens vinden.
De afdrukken had ik ook willen meegeven maar nu is de Dam bij avond zoek - ik
hoop je vandaag nog te vinden en breng ze dan van avond mee.
t.t.
George

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [augustus 1891]
Verblijfplaats: UvA, UB, XXX A 46, 1097

[1:1]
Zondag morgen
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Mijn lieve lieve Beb, mijn Bebpy 'k heb 't nagekeken in 'n ander boekje, 6.35 is goed
maar dat staat ook in dat boekje dat je gisteren hebt meê genomen. Wij hebben of
liever ik heb verkeerd gezien, 6.8. uit Utrecht, staat er, 'n aansluitende trein. Maar
mijn Beb, 'k zal niet komen aan 't station - half zes hier van daan dat is kwart vóor
vijven aankleeden en als 'k dat vooruit weet dan werk 'k niet rustig - lieve Beb, 'k
weet 't toch
[1:2]
wel dat je hier in de stad bent en van middag zal 'k er aan denken dat je trein hier
langs gaat. - 'k had nu wel graag gehad dat je nog even gekomen waart, van ochtend
- 't is elf uur en François komt niet voor twaalf - dag mijn lieveling, dag mijn Bebpy
schrijf je me gauw uit Ruurlo, mijn Beb? - Beb nu schei ik maar uit - 'k denk dat Beb
toch wel tevreden weggaat na die heerlijke daagjes, Beb?
Dag mijn lieveling lieve lieve lieve Bebpy
je eigen jongen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [2 september 1891?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1154

[1:1]
Park straat Woensdag middag half zeven
Mijn lieveling, ik heb nu geen tijd om te schrijven en denk dat er van avond ook niets
van komen zal, - daàrom mijn Beb, wou 'k eventjes zeggen dat als jij morgen niet
hier komt dat ik dan kom om 6 uur in Haarlem morgen avond, misschien kunnen
we dan nog even wandelen of anders 'n kopje thee drinken bij je mama. 't Weer is
slecht maar tegen morgen misschien beter. - Maar mijn lieve Beb, als je soms
morgen wilt komen laat 't dan zijn op de koffie omdat 'k 's morgens in de stad moet
zijn en niet thuis kom voor half eén of eén uur. Dag mijn lieveling, in ieder geval tot
morgen.
Dag Bebpy,
je eigen
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [tweede week? september 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1068

[1:1]
Mijn liefste meisje, 'k ben zoo blij dat je morgen weer komt, - 'k zal voor morgen
avond plaatsen bespreken en kom je halen tegen kwart voor achten bij Wandscheer.
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Ik heb líefst dat je morgen bij me op de koffie komt - wil je dat? - 'k Ben met m'n ets
niets verder: gisteren naar den dokter; hij wil 't niet behandelen, - 't is z'n vak niet
zegt hij, - gisteren middag Gerard gesproken en later naar Willem - 's avonds bij
Sam geweest, - hij heeft ons geïnviteerd om te komen eten de volgende week of
zoo; - 'k liet hem m'n arm zien - 't was niets
zei hij - maar hij weet er geloof 'k niet veel van. Vandaag veel briefjes te schrijven.
Zilcken heeft me weer in 'n vervelend zaakje gemengd en Toorop
[1:2]
moet 'k schrijven en Jo antwoorden enz.
Van avond die heeren hier. - Kom je morgen op de koffie mijn Beb? Ik kan toch
zoo lang niet buiten je en 'k geef liever m'n etsen heelemaal op dan je in zoo lang
niet te zien. Ik zal wel werken als je je zakdoekjes zit te borduren. Och, 'k verlang
zoo naar je mijn kindje.
Dag lieve Beb, dag lieveling.
Je eigen
Pim, àltijd,
lieve Beb.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [15? september 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 896

[1:1]
Dinsdag morgen
Mijn lieveling mijn Beb, ik verlang zoo naar je; gisteren dacht 'k aldoor dat je nog
komen zoudt - totdat je brief kwam. 'k Heb gisteren den heelen dag op de bank
gelegen en heb niemand gezien en vandaag oók weer. M'n maag is weer erger en
dat is zoo onbegrijpelijk omdat 'k niets doe wat niet goed is, - en 'k ben zoo verkouden
er nu ook nog bij - voortdurende hoofdpijn - enfin 't is te begrijpen dat 'k door dat
alles heel beroerd voel, - 'k kan niet werken en doe niets dan liggen en lezen; - 'k
moet zoo veel mogelijk stil liggen anders kon 'k uitgaan en probeeren om te werken!
Beb, Beb, waar ben je, - wat doe je? Bebpy, mag Pim z'n hoofd 'n beetje tegen je
aan rusten?
Beb, wat zal 'k verder schrijven? Je brief was zoo heerlijk maar 't was in zoover
toch 'n tegenvaller want 'k verwachtte Beb zelf. En nu van daag weer niet. - En
wanneer ga je nu naar Dortmund?
Dag mijn eigen Bebpy - mijn Beb, mijn kindje
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [tweede helft september? 1891]
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Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1150

[1:1]
Mijn lieve Beb, 'k krijg daar net je brief - ik lig in bed en ben weer net zoo erg als
eerst - erge maagpijn en de rest - maar vooral die moeheid en pijn in al m'n
ledematen is zoo vervelend - 'k begin nu weer met de poeders enz. en kan
vanmiddag niet komen.
Maar 'k verlang zoò naar Beb en met haar te wandelen in de Duinen enz. - en 'k
heb vannacht juist bedacht dat 'k maar 'n beetje naar buiten moest gaan of in
Haarlem komen enfin, later, dag mijn lieveling dag mijn Beb 'k zal wel gauw weer
beter zijn en dan kunnen we 's zien - maar m'n werk? 'k Kon gisteren weer niets
doen - gisteren avond om 8 uur naar bed.
Dag Bebpy
je
Pim

Jan Theodoor Toorop aan Willem Witsen
Plaats: Katwijk aan Zee
Datum: [?] november 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Waarde Witsen!
Mag ik je wel bedanken voor de van Looy's in de Nieuwe Gidsen, die gij mij hebt
toegezonden. Ik heb ze nog niet gelezen, maar zal spoedig eraan beginnen. 'k Ben
ook druk aan den arbeid, maar heb deze week erg met verkoudheden gesukkeld,
zoo mijne vrouw heel erg en de kleine eveneens. De dagen zijn ook zoo vervloekt
kort, voor dat ik kan beginnen en wat ontnuchterd ben van den morgen, dan is het
al donker.
A propos heb je voor mij ook een vertaling naar Spinoza te leen. Gaarne zou ik
die van je voor een kort tijdje willen leenen.
Adio
t.à t.
JThToorop
Katwijk aan/zee Nov. 91
P.S. Heb je de schilderij van derKinderen al gezien, hoe is het?

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [vóór 21 november 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1134

[1:1]
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Mijn liefste lieve Beb, hoe gaat 't met je? Hoe is 't met 't hoesten Bebpy, en hoe heb
je 't van nacht gehad? Neem je de poeiers wel? - Mijn lieve Bebpy, ga maar niet uit,
dan is 't 't gauwste over.
Beb, 'k vond 'n telegram van Toorop gisteren avond dat hij van ochtend komt, 'k
ga naar 't station en moet dadelijk weg. - Dat is weer 'n dag van niet werken. Bebpy
- schrijf me hoe of je bent en als je thuis blijft kom 'k morgen avond 's bij je kijken
(met den trein van 7 zooveel - dus 8 uur bij je).
Dag mijn lieveling mijn Beb
je
Pim.

Jan Theodoor Toorop aan Willem Witsen
Plaats: Katwijk aan Zee
Datum: [begin?] december 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Waarde Witsen!
Gij hebt mijn briefje zeker reeds ontvangen. Ik had je nog vergeten te vragen,
omdat ik weet dat gij dit boek bezit, of je mij die vertalingen van Edgar Poe's verzen
wilt leenen. Ik bezit ze niet en wilde die gaarne nog eens doorlezen, daar ik ze sedert
langen tijd niet gezien heb. Ik begin weer het land te krijgen aan een hoop luidjes,
vooral nadat ik dat artikeltje aan Loffelt, die arme vent geschreven heb, dat zoo
maar weet je geschreven is. Ik wist niet dat ik daarmede een hoop lui het land heb
in gejaagd. Ach maar het gaat met die dingen altijd zoo. Heb je 't gelezen? 't Is toch
zóó niet hè? 't Is zoo'n bui van me, omdat ik Mallarmé er bij heb gehaald, ze vinden
die man onzin. Ik in de verste verte niet. Zijn ‘phénomène Futur’, ofschoon het op
heel veel plaatsen onbegrijpelijk is,
[1:2]
vind ik er toch heerlijke hooge fantasiën zien. Een bewijs toch dat het vele
onbegrijpelijke in de rest aan mij ligt, en niet aan het werk. Maar enfin.... het zij zoo.
Nu gij wilt mij zeker wel het genoegen doen, die twee genoemde werken - Spinoza
en Poe mij te leenen.. nietwaar?
Vele groeten
je toeg.
JThToorop
Katwijk aan/zee Dec. 91.
P.S. 'K heb het land aan al die soort van menschen die schrijven als E.G.O. en je
gedurig maar uitschelden, je laat je toch zoo maar niet eeuwig durend uitschelden.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [3 januari 1891]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Wimpje, ik heb het geld nog niet ontvangen - en wil er niet om vragen laten. Nu hoor
de

ik dat je de 14 van dezen maand, al hier komt - en misschien was het wel beter
dat als ik het bij 8. deze tijd ontvang, dat ik het dan maar bewaar, tot je er bent. Hoe
heb je het gehad met die verschrikkelijke kou, is het daar ook zoo erg geweest - je
kamer ongezellig en half uitgebroken. Nu 't zal wel gauw geleden zijn - moet je maar
denken.
Dag - en schrijf eens of je 't geld ekstra noodig hebt.
Dag
Je
Jac.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 januari 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Maandagavond
5 Jan. 91.
Wel bedankt beste Wim voor je nieuwjaarsgroet. Van mijnen kant wensch ik je
hartelijk een goede gezondheid & werklust opdat 't ingetreden nieuwe jaar in alle
opzichten gelukkig voor je moge zijn. Ik zou al eer geantwoord hebben ware 't niet
dat ik Zaterdag te vergeefsch moeite heb gedaan banknotes te verkrijgen bij Anspach
& Donk die momenteel geen in portefeuille hadden. Van daag heb ik er weer heen
gezonden maar ik weet op 't oogenblik nog niet of zij er nu in kas hebben: ik hoop
van ja en dan sluit ik hierbij in £10 of £15 al naar ik krijgen
[1:2]
kan & verzend dan dezen morgen. Gisteren voor 8 dagen ging ik op Cobi's
aandringen, omdat de Cramers kwamen, naar den Haag met 't voornemen dinsdag
terug te keeren, maar jawel, daar werd 't in eens zoo geweldig koud (27° vorst) dat
er geen denken aan was bij de hevige verkoudheid waaraan ik al een week of drie
laboreer. Voorzichtigheidshalve ben ik toen gebleven tot Vrijdag & vond t'huis
komende je brief. Jongens jongens wat was 't aan 't kanaal koud! Alles bevroren &
de kamers niet warm te stoken. Ik geloof wel dat 't in Engeland ook erg koud was
maar 't kan haast niet erger dan hier. Gelukkig is 't veel zachter geworden. Gisteren
dooide 't flink maar nu vriest 't weer. Ik hoop
[1:3]
dat die ellendige winter maar gauw voorbij is want ook in zaken gaat er natuurlijk
niets om & is er nu al sints eenige weken volkomen stilstand & daardoor groot verlies.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik ben gaarne bereid je de verhuiskosten van je boeltje voorteschieten maar raad
je ten sterkste aan om de vracht eerst te accordeeren daar ze er anders maar op
zullen inhakken & je dan aan de heidenen bent overgeleverd. 'T treft heel slecht
want waarschijnlijk zal het ijs 't vervoer pr. water beletten van Vlissingen naar hier,
maar ik bedenk daar dat je den boel wel waarschijnlijk pr. de Kon. Stoomb. Maatsch.
zult zenden. Dat is echter even erg daar de booten niet voor de stad kunnen komen.
Voor 't vervoer zal 't het best zijn de Gruyter aantenemen. 'T hangt evenwel van de
hoeveelheid af & ik heb er geen meening
[1:4]
over, niet wetende wat 't is. Als ik 't goed begrijp heb je een & ander er van te gelde
gemaakt. Dit in aanmerking nemende, alsmede dat je een goede £50 - verdiend
hebt, begrijp ik niet dat je in geldverlegenheid zit en moet de opmerking me van 't
hart dat ik vind dat je veel geld verteert, maar dat zal hoop ik wel anders worden
als je weer hier bent. Enkele dingen in je brief zijn me onduidelijk & raadselachtig;
de oplossing daarvan verwacht ik belangstellend zoodra we elkaar spreken.
'T doet me genoegen dat je wel & opgewekt bent. Dat 't zoo moge blijven! In den
Haag was alles vrij wel. Alleen Coba was ongesteld waarschijnlijk door gevatte kou,
maar toen ik vertrok was ze gelukkig een boel beter.
Met een handdruk
je je hart. toegenegen
Vader.
Ik heb maar £5 = kunnen krijgen die hierbij gaan, morgen of overmorgen zend ik
nog £10.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 januari 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 15 Januari 91
Maar Wim hoe heb ik 't nu? Voor 14 dagen vraag je me £10; ik zond je £15 en nu
sein je alweer om £10, waar moet dat heen? Ik begrijp dat je ze hebben moet en
daarom zend ik ze hierbij, maar 't wordt me wel wat kras.
Met een hand
je je toegenegen
V.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [29 januari 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Amice,
't Spijt me te vernemen dat je niets kunt zenden, omdat alles ingepakt is. Maar
kun je dan niet van ergens een paar portretten in olieverf vandaan halen. En ons
zoo gaauw mogelijk toezenden?
Vraag ook aan Veth om een paar schetsen. Niet dat we geen zending genoeg
hebben. Maar voor de naam. - Als je maar opgeeft onmiddelijk wat je zend, kun je
tot Vrijdag inzenden.
Na groeten.
GHB.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amersfoort]
Datum: [7 februari 1891?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1138

[1:1]
Mijn lieve Beppy, 'k ben bij m'n plan gebleven en heb van ochtend vroeg aan Frank
getelegrafeerd of hij me kon wachten - 't antwoord was van met genoegen - ik zit
nu in Amersfoort en heb nog tien minuten tijd - 't is zoo bekend hier - dat is nu 'n
half jaar geleden bijna. - 't Weer is zoo mooi en m'n oog viel dadelijk op de toren in
de verte, weet je nog wel dat die alleen staat. Bebpy we hebben zamen dien weg
tusschen de twee stations ook wel geloopen en van uit 't raam waaraan 't tafeltje
staat waar Paultje in der tijd op klom en 't raam uit zie 'k die restauratie waar we
zamen nog 's hebben gegeten - alles erg bekend.
[1:2]
Ik ben wel benieuwd hoe 't bij Frank is en hoe hij zelf en alles en allemaal - nu ga
'k morgen avond naar Veth en even bij Martha en 's avonds weer naar de Parkstraat
- of 'k nog naar Katwijk ga en Leiden en den Haag weet 'k nog niet.
Bebpy lief, mijn Beb, nu ga 'k op den uitkijk naar 'n brievenbus, dan krijg je dit
dingetje nog van avond misschien.
Dag mijn lieveling
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 februari 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1069

[1:1]
[briefhoofd Hotel Adrian, Amsterdam]
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Dinsdag morgen
10 febr. 1891
Ik ben maar niet op Arti gekomen lieve Bebpy, maar zag je toch er heen gaan. Heb
je mij gezien? Ik zat met Ising in Mast koffie te drinken - en 'k dacht dat je Ising zag
want je keek hem aan - ik ben naar de Parkstraat geweest - maar Breitner was er
weer niet - hij heeft me wel geschreven dat hij nog niets heeft en dus wel graag zou
blijven tot 1 Maart. - Van morgen toen 'k aan 't ontbijt zat kwam er 'n bericht
(gezonden door Ietje - die Izak doet erg vriendschappelijk tegenwoordig) dat m'n
goed aan 't station van de Weesper Poort staat en dat 'k 't kan laten afhalen.
[1:2]
Daarmeê zal 'k 't nu wel erg druk hebben van middag - met eerst naar Sam en dan
m'n vader en met dien bespreken hoe 'k 't zal laten halen; - en dàn Parkstraat om
't binnen te krijgen - maar morgen kom 'k toch in Haarlem om 10.10 in Haarlem 9.50
van hier. Dan gaan we heerlijk wandelen niet waar mijn lieve lieve Beb? - Heerlijk
zoo heerlijk die Duinen met Beppy m'n kindje. Dan kan 'k Donderdag beginnen met
uit pakken en me te installeeren - en dan is 't gelukkig uit met dat vervelende
leegloopen en niets doen, - dan kan 'k 's prettig gaan werken. - Gisteren avond heb
'k gegeten met Izaak, Jaap en Jacobus - en ben 'k den heelen avond met Jacobus
op den baan geweest. - Hoe heeft Beb 't gehad gisteren? - Heb je nog veel visites
gemaakt?
[1:3]
Beb, Marietje kom 'k nooit tegen - 'k denk er wel 's aan: Zou 'k ze niet 's tegen komen
met den ouden heer. - Maar ze gaan zeker nooit door de Kalverstraat en in de
nieuwe buurt kom ik heel weinig. - Ik ben Zondag met Hein en Willem naar Bussum
geweest, maar we hoorden van JanPiet die Chap van den zelfden trein kwam afhalen
dat Mevr. Bodenhausen bij Martha was - en toen zijn wij niet gegaan. We hebben
met z'n drieën bij Buwalda gegeten en bij JanPiet thee gedronken. Saskia wordt
heel dik en gezellig-vriendelijk en Anna zit daar al heel aardig tusschen in die kamer
met zooveel bezoek. JanPiet was erg druk natuurlijk. Heb je gezien wat hij over
Dijsselhof geschreven heeft in den Amsterdammer? Beb wat duurt 't nu toch lang
voor 'k je weêr zie. - 't Is net of 'k weer bij Simpson of in de horse shoe zit te schrijven
maar toch wel heel anders omdat 'k morgen naar Haarlem ga en 't gevoel heb dat
'k elk ogenblik kan gaan. - Beb, nu kan 'k gauw m'n teekeningen uitpakken en
Petit-noir en alles. - Bebby kom je dan Vrijdag al 's kijken? - Breitner zal in zooverre
niet hinderen, want I. beweert dat hij nooit thuis komt. - Ik weet hem niet eens te
vinden nu, dat is wel lastig. Dag mijn lieve Beb - 'k moet nu op weg om alles vóor
mekaar te krijgen - kom je me halen van 't station Beppy? 10.10.
Dag heele lieve kindje Pim.

G.A. Kapteyn-Muysken aan Willem Witsen
Plaats: [Londen]
Datum: 15 februari 1891
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[briefhoofd The Oaks, Hampstead]
Febr. 15. 91
Amice,
Wat vond ik het erg gezellig van je om mijn jaardag te gedenken, de brieven uit
Holland dragen dien dag altijd bijzonder bij tot mijn genoegen.
Wij waren blij eens van je te hooren, want reeds menig Zaturdagavond aan het
souper zeiden wij tot elkaar: ‘Hoe of Witsen het wel maken zou?’ Wij waren zoo
gewend aan je gezelschap op dien laatsten avond der week, dat het bepaald een
leegte geeft nu je zoo nooit meer aan komt bellen op het gewone uurtje.
[1:2]
Het verwondert mij niet, dat je ziek bent geworden, want de laatste maand hier
leefde je zooveel op straat en altijd maar in dat gril - koude - gure weêr, dat het je
wel op moest breken. Je hadt al eerder eens uit moeten vieren, maar van zelf kwam
het daar hier niet toe in die laatste weken; het zal mij nu plezier doen te hooren, dat
je geïnstalleerd en naar je zin aan 't werk bent getogen in je nieuw atelier.
Ik ben niet bang of Holland, met al die goede - vriend - artisten en zijn, voor
schilders éénige, gegevens, zal je langzamerhand wel weêr erg dierbaar worden
en zal je aan Londen gaan denken, wel altijd als iets reuz - achtigs - grootsch en
aller - belangwekkends, maar ook als iets anti - gemoedelijks [1:3]
en anti - intiems - anti - gezelligs! Denk daarom niet, dat ik op 't oogenblik in een
donkere stemming ben, want het tegendeel is waar, en in de meeste opzichten vind
ik het hier heerlijk, maar het wonen voor mij in een gezellig huis en gezelligen kring
is zoo totaal anders als jou eenzaam kluizenaars - kamer - leven was.
Wij maken het allen best, ons leventje gaat zooals gewoonlijk. - May en Olly zijn
wat verkouden en lagen één dag met koorts in bed, ze zijn nu echter zeer jolig en
druk en houd ik ze alleen nog maar een paar dagen binnen; kleine Albert is blakend
en blozend en groote Albert photografeert met vernieuwden ijver en neemt deze
zonnige - voorjaars - zondag - morgen
[1:4]
waar voor zijn liefhebberij.
Wij zagen bij Agnew in Bondstreet 3 groote schilderijen van Burnes-Jones, eene
illustratie van de ‘Sleeping Beauty’ heel mooi. Verder hoorden wij hier in Hampstead
Mr. & Mrs. Henschel zingen en hopen nu a.st. Vrijdag op een zelfde soort concert,
Joachim te genieten; ik heb erg behoefte aan mooie muziek en ben blij, als die
grootheden zich in Hampstead laten hooren; dan is het zooveel gemakkelijker er
heen te gaan.
De N. Gids vond ik hoogst interessant, v. Deyssel prachtig in zijne bewondering
over Gorter en v. Eeden; en volgens mijn gevoelen ook juist in die waardeering. Zijn
vorige stuk over Socialisme blijf ik echter afkeuren, hij had er in denzelfden geest
en toch beter over kunnen schrijven, er zijn andere redenen dan hij aangeeft
[2:5]
[briefhoofd The Oaks, Hampstead]
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die een mensch kunnen leiden tot het Individualisme, in tegenstelling van het
Socialisme. Het antwoord van v.d. Goes is mij veel sympathieker, maar met geen
van beiden ben ik het volkomen eens.
Ik las onlangs in Fortnightly Revieuw van Februari een stuk in dat genre van Oscar
Wilde genaamd ‘The Soul of man under Socialisme’ - dat heeft mijn zeer getroffen
en kwam zeer nabij aan al mijne veelvoudige, soms tegenstrijdige gewaarwordingen
over die kwestie; raadt v.d Goes eens aan het te lezen, hij zal er mij dunkt, ook wel
wat
[2:6]
goeds uit halen. Oscar Wilde zegt: door het Socialisme naar het Individualisme dus niet Socialisme als einddoel om zichzelf, maar juist om daardoor ook te komen
tot een hoogere - vollere, meer volmaakte ontwikkeling van ieder mensch - als
mensch voor zich zelf - enfin het zou te lang duren, als ik er verder op in - ging en
als je het interesseert kun je het altijd lezen. Ik ben benieuwd wat Verwey nu zal doen volgen, op dit wel kleine, maar toch
mooie begin. Ik deed op mijn jaardag 's morgens een heerlijke wandeling op de heath - het was
volmaakt weêr - bepaald een zeldzaam genot, - de lucht al even - voorjaarsachtig,
en zoo delicieus welriekend al het nog dorre, maar toch al opzwellende hout, zoo
ontdooiend in het eerste [2:7]
warmere zonlicht - hier treft het contrast van winter en voorjaar sterker dan ergens
anders omdat men eigenlijk in Nov. en Dec. als in een onderwereld leeft. - Die
wandeling stemde mij weldadig. - Ik ga er aanstonds ook op uit, want het is nog
steeds prachtig weêr en ik zal zien de photograaf meê te troonen.
Albert verzocht mij je zeggen, dat hij in Holland komt tusschen 1 en 4 April en je
dan zeker komt opzoeken.
Mijne zuster komt nu waarschijnlijk met Paaschen en hoop ik dan het zóó treft,
dat zij mij gezelschap kan houden, als Albert naar Rusland trekt.
Dag Witsen, hartelijk gegroet
van
Truus K.
Schrijf nog eens.

[2:8]
P.S. Ik hoorde gezellig 2 maal van Betsy; je moet haar maar wat trouw opzoeken,
want ik geloof niet, dat zij het thuis altijd zoo heel prettig vindt; ik vond haar heel lief
en sympatisch.
Adio!

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [22? februari 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1151

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
[briefhoofd Hotel Adrian, Amsterdam]
Zondag avond
Beb, 'k heb je 'n langen brief geschreven dien 'k maar niet verzenden zal - och, we
weten 't toch immers wel mijn Beb - Pim wil Beppy toch geen verdriet doen? En als
Beb 't Pim gedaan heeft dan zal 't wel veel z'n eigen schuld geweest zijn.
Beb, 'k heb elken dag op je gewacht - moet 't nog langer duren? - 'k Ga morgen
e

ochtend vóor elven naar 't atelier, 438 1 Parkstr. Beb, als je eenigzins kunt, kom
dan tegen elf uur? - 'k Blijf er wachten tot je komt.
Dag Beb, - kom toch gauw bij
Pim.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 februari 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1070

[1:1]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
Amsterdam, 23 febr. '91
Maandagavond
Ik ben zoo blij lieve Beb, mijn Beb - vandaag is hij verhuisd, - en nu wordt er morgen
schoongemaakt en moet 'k er vroeg naar toe en dan hoop 'k dat 'k er morgen avond
kan gaan slapen. In dat geval zal 'k Woensdag morgen niet aan den trein zijn mijn
Beppy omdat 'k 't zoo druk zal hebben en nog 'n heele boel doen kan vóor dat je
komt; maar als 'k nog niet van Adrian weg kan, zal 'k aan 't spoor zijn, - 't zou me
wel spijten omdat 'k dan Marietje niet zie - maar 'k vin 't toch prettiger om m'n
teekeningen en Petit-noir te voorschijn te brengen, - en alles zoo'n beetje aan kant
te maken. Kom je dan
[1:2]
dadelijk naar de Parkstraat mijn Beb? om me te helpen? en ben je niet erg
nieuwsgierig? 'k Hoop nu maar dat 'k in staat zal zijn van morgen een en ander wat
'k noodig heb aan te schaffen - misschien ga 'k daar straks nog op uit. Ik heb zoo
even billard gespeeld met Ietje - hij kwam bij Mast waar 'k alleen zat te eten - Jaap
r.

en Jacobus waren geïnviteerd bij M v. Wezel. - Gisteren avond heb 'k weer
geschaakt bij Ising en Willem en Hein heb 'k van middag nog even gezien. W. was
erg in z'n schik over den uitslag van z'n correspondentie met Verwey over die copie
- enfin - 'k heb er heel wat van gehoord maar zal daar nu niet over schrijven. - Vincent
kwam 'k van nacht tegen in de Kalverstraat

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:3]
dicht bij Adrian. Ik had hem in zoo lang niet gezien en hij wilde me spreken, zoodat
we elkaar van daag weer ontmoet hebben. - Van middag gaf Breitner me de sleutels
en nu komt hij niet meer terug; hij heeft nog wel een en ander laten staan maar dat
hindert me op 't oogenblik niet. Hè, 'k verlang zoo om daar te wonen en te werken,
heel veel en heel prettig - maar dan moet Beb ook dikwijls komen anders ben 'k
genoodzaakt om in Haarlem te komen en dat zou me heel veel tijd kosten - 't duurt
nu ook weer zoo vreeselijk lang. Veel te lang en waarom? Ik vroeg of 'k in H. zou
komen en daar heb je niet eens op geantwoord - maar 'k moet toch eens gauw om
te gaan naar de Bréestraat - om die etsplaten uit de duinen enz. - 't Zal morgen nog
wel
[1:4]
'n drukken dag zijn om de rest uit te pakken vóor dat 't schoongemaakt wordt en
om alles te redderen.
Je hebt wel gelijk mijn Beb met wat je zegt van 't Prinsesje - alleen zal de
voorstelling die 't prinsesje zich maakt van haar vader als koning, wel heel weinig
van de werkelijkheid hebben, - terwijl de voorstelling die mijn prinsesje zich maakt
van Pim altijd ònder de realiteit blijft, - maar als geheel Beb en niet bij gedeelten, 't is waar, - 'k heb gelijk, dat weet 'k zoo, zie je mijn Beb, - en nu schei 'k uit. - Karsen
is binnen gekomen en andere menschen en met dat gepraat is 't schrijven moeielijk.
- Beb, als 'k niets meer van je hoor dan reken 'k er op dat je Woensdag om 11 uur
bij me bent - als 'k niet aan den trein ben.
Dag mijn Beb mijn lieve Beb - is dat prettig Toonkunst en Marietje?
Dag mijn Beb.
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 februari 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1071

[1:1]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
26 febr. 91
e

1 dag.
Hoe heb je 't toch gehad van daag, mijn lieve Beb? 'k Heb zóo vreeselijk naar je
verlangd. Dat atelier is nu wel heerlijk maar als jij er niet bent is 't zoo incompleet,
dan mis 'k aldoor 't allerbeste: hoe jammer, denk 'k dan hoe jammer toch, dat 't toch
niets is iets wat zoo heerlijk kon zijn. - Nu, 'k ben er van daag niet lang geweest:
Gerard is bij me geweest en heeft de teekeningen gezien, - toen, zoowat om 12 uur
ben 'k me gaan aankleeden en heb 'k 'n bezoek gebracht bij m'n vader waar 'k m'n
nichtjes uit Haarlem trof - groote meisjes, erg gewoon.
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Hij ging van daag naar den Haag z'n verjaardag vieren bij Cobi. - Cobi schreef me
'n klein briefje, dat 'k bij Hein vond - curieus om 't bewijs hoe weinig ze mij begrijpt.
- Ik ben ook even bij Dijsselhof geweest die niet veel uitvoerde en zich heel stilletjes
houdt in z'n atelier; 'k ging bij hem om 's te zien hoe hij 't maakte; 'k zie hem de
laatste dagen in 'tgeheel niet meer; - hij is zoo'n fijne gevoelige jongen, veel te fijn
en gevoelig voor z'n omgeving; gelukkig is hij te rijk in zich zelf om 't zich meer aan
te trekken dan goed voor 'm is - goed, nu ja - 't is toch zoo, - en die rijkdom is toch
't eenige wat kracht kan geven - 't eenige waarmeê je àl dat leelijke bestrijden kunt.
[1:3]
Maar Dijsselhof is niet erg bewust en ik kom niet op deze kleine beschouwing omdat
'k alleen aan hèm dacht.
Verder ben 'k van middag bij Willem en Hein geweest, - 'k vond Willem
zenuwachtig en wakker - erg gepreoccupeerd. Hij had de Noordwijksche verzen
over gelezen en had ze nu begrepen: 't is, volgens hem, 'n afschuwelijk valsche
voorstelling en verdraaiïng van de werkelijkheid, waarbij de schrijver met mooi
voorgewende nederigheid zich zelf in 'n heel mooi licht plaatst - zóo slim om zich
quasi te buigen voor Willem, dien hij z'n ‘Heiland hoog’ noemt en daardoor en z'n
heelen toon uiterst sympathiek schijnt - 't gekste is dat die verzen, zóo vol mooi
gevoel voor Willem, geschreven
[1:4]
zijn in den zelfden tijd toen hij zoo over hem klaagde als iemand die hem kwaad
wilde en tegenwerkte. Daarbij komt dat Willem niet kan besluiten in z'n eigen tijdschrift
verzen op te nemen waarin zijn twee beste vrienden worden uitgescholden; - de
twee eenige van z'n vrienden die hem bij gestaan hebben toen hij 't zoo noodig had;
- (daargelaten of er veel grond is voor dat schelden). Daarom was 't dat hij
aanvankelijk de twee sonnetten van Hein er direct op had willen laten volgen. Maar
nu hij gezien heeft wat die auto biografiesche verzen eigenlijk zijn of beoogen - heeft
hij V. 'n brief geschreven waarin hij zeer openhartig tegen hem is en waarin hij eindigt
met te smeeken om die verzen terug te nemen (in 't geheel 'n bladz. of 10) - hij voegt
er
[2:5]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
bij dat hij wel weet dat V. alles zal aanwenden ten bate van zich zelf en hij vraagt
hem niet dàt op te geven alleen anderen geen kwaad te doen. - Ik voor mij zelf
geloof niet dat V. 't doen zal, dat terug nemen; - misschien, als hij er z'n voordeel
in ziet - alleen vind 'k 't wel 'n erge kleine wraakneming op Hein en mij - en zoo
valsch, zoo erg valsch nà z'n naar-mij-toekomen in der tijd en zelfs z'n laatste gesprek
in de Bodega - nu ja - en dàn, - is er geen bedoeling in misschien, van kwaad te
stichten tusschen Willem en ons - ten minste we zouden recht hebben om te
verwachten dat de redactie dergelijke dingen weigert - wij die toch min of meer goed
bevriend zijn met al de redacteuren. En als V. weigert 't in te trekken en de redactie
't plaatst? - Zie je,
[2:6]
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dat is 't nu maar, - is 't duidelijk Beb? - Is 't niet 'n afschuwelijk weefsel van
duivelachtige listigheid - valschheid en huichelarij! - Wat 'n figuur voor diegenen die
hem vertrouwen en niet doorzien.
Dit is 'n lange brief over leelijke dingen mijn Beb, maar we hebben er zoo over
zitten praten. - Free kwam ook bij hun maar toen zijn ze over andere dingen gaan
spreken en ben ik gaan lezen. - Teruggaande met Free, spraken we over Dijsselhof
en Free vroeg me of D. zich z'n hoofd niet op hol liet brengen door al dat geschrijf
over hem en z'n succès. 'k Zei dat D. 't heel vervelend vond en er best tegen kon
en 'k zei ook dat 'k hem hield voor éen van de heele enkelen, 'n echt artiest enfin.
Ik weet niet of Free daar 'n hatelijkheid
[2:7]
in gezien heeft of dat hij aan zichzelf dacht en zelf de conclusie maakte: maar hij
werd stil. - Ik heb van middag heel gezellig gegeten met Jacobus en nu heb 'k hier
veel te lang gezeten in die warme en benauwde bibliotheek. - 'k Schei nu maar uit
- 'k hoop van avond of morgen ochtend 'n brief te vinden van m'n lieve Beppy - o
waarom kan je nu niet komen? - Dag mijn lieve Beb, dag mìjn Beb - 'k zal je morgen
en

weer schrijven den 2 dag en 's zien hoe lang je 't uit houdt zonder Pim. Misschien
kom 'k Maandag in Haarlem maar kan 'k je niet zien vóor dien tijd.
O Beb, toe, kan 't? - 'k Weet niet of 'k morgen nog naar Bussum ga - 'k heb Ietje
niet meer gezien.
Dag Beb, dag m'n kindje
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 maart 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1072

[1:1]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
Maandag avond
2 Maart 91
Mijn lieve lieve Beb, 'k heb van daag niet kunnen komen omdat Martha bij me kwam
koffie drinken, en Hein toen ook kwam met 'n boodschap van Willem dat hij me
noodzakelijk spreken wilde - (de onderhandelingen in Bussum zijn gisteren nog al,
naar 't schijnt, gunstig voor W. afgeloopen). - Van avond had 'k nog even in Haarlem
willen komen maar ik moet voor negen uur op 'n afspraak zijn - morgen kan 'k ook
niet komen en Woensdag komt Dijsselhof bij me poseeren en Donderdag Hein. Als je eenigzins kunt mijn lieve Beb, kom
[1:2]
dan morgen ochtend tegen elf uur bij me, o, Beb, mijn Beppy doe dat toch. - 't Is
zoo'n drukke week en 'k verlang zoo om je te zien en met je te zijn. - Toe Beb.
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Gisteren avond vond 'k je briefje - 't was wel kort mijn Beb - maar toch wel heerlijk.
- Kom, asjeblieft morgen - doe dat maar mijn Beb, voor Pim - en niet voor je eigen
plezier! - voor mìjn eigen plezier dan Beb?
Dag mijn kindje dag lieve Beb
je
Pim
'k Zag van middag (voor 't eerst hier in Amst.) je vriendin Mej. M.v.V. - Ze
zag mij niet. - Dag Beppy.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: [2 april 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum Donderdagmiddag
Beste Wim,
Je moet me een plezier doen. In Dordt moet ik de portretten van de oudelui van
Chap exposeeren omdat ik ze in opdracht van vele oudleerlingen schilderde en die
het nu moeten kunnen kijken. Nu wou ik daar nog wat bij doen en vooral om het
verband graag het teekeningetje naar Chap. Zou jij dat nu gauw even naar het
Dordrechtsch Museum, Wijnstraat, Dordrecht kunnen laten zenden? Toe doe dat
eens ouwe jongen. Ik wacht het er Zaterdagochtend bepaald.
Gisteren vóór ik naar den trein moest had ik een halve minuut tijd om Arti in te
loopen, juist lang genoeg echter om te zien dat jouw werk er de hoofdschotel is. Mes felicitations
Gegroet
t.t.
Janpiet.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1073

[1:1]
2 april 1891
Donderdag avond
Vanmiddag heb 'k je brief gekregen mijn lieve lieve Bebpy. - Hein kwam er meê
boven toen hij Willem had binnen gelaten - maar Hein heeft niet geposeerd - hij was
wel 'n beetje laat van middag maar dat is toch de reden niet. De reden is dat 'k
heelemaal geen pleizier had om weêr aan 'm te beginnen; 'k heb wel hard gewerkt
- (terwijl Hein zat te lezen) - 'k ben 'n nieuw schilderij begonnen - Trafalgar Square
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- 't zelfde - alweer - als eén boven - groot - in de zelfde lijst als Hein's portret. - O 't
is wel goed gegaan en 'k voel heel blij over m'n werken - Want gisteren heb 'k 't
andere afgemaakt - 't kleine - en heb 'k ook nog de teekeningen op
[1:2]
gespannen - op geplakt - en daaraan nog gewerkt ook; - en ook heb 'k brieven
geschreven, eén aan Frank en een aan Kapteyn - 'k heb Frank geschreven dat 'k
zóo bezig ben voor Rotterdam en Munchen dat er waarschijnlijk wel in den eersten
tijd niets komen zal van m'n schilderen van René - maar dat 'k maar vast de muziek
zou zenden voor z'n vrouw om in te kijken; - en aan Kapteyn heb 'k geschreven dat
'k Maandag tot z'n dispositie ben.
Nu komt Hein morgen poseeren, maar 'k heb zoo'n idée dat er weer niets van
werken komen zal - 'k ben zoo in die andere dingen - maar enfin - dat weten we
vooruit niet.
De N.G. komt van avond uit.
[1:3]
Ik heb gisteren avond Willem verteld dat 'k er niet aan dacht om z'n voorstel aan te
nemen; - en we hebben er lang over gepraat - want 't schijnt dat hij 't wel heel graag
woû; - hij heeft over Fr. v.E. niets kunnen zeggen zoodat dat er weêr niet in komt,
- maar hij heeft toch buitendien nog twee vel.
Bebby, komt Pim nu morgen avond in Haarlem? om zes uur Beb? - O 'k verlang
wel erg dat Beb weêr 's hier komt - wat is 't alweêr lang geleden - en 'k heb je zoo
veel te laten zien. 't Lijkt me zoo veel - eerst gisteren zoo prettig dat schilderijtje maar vooral 't groote van vandaag - daar ben 'k aldoor zóo meê bezig - 't lijkt me
zóo veel - en 'k zie 't ook zoo. - 'k Ben blij dat 'k de teekeningen van die
[1:4]
dingen op 't oogenblik niet op m'n atelier heb - nu is 't of 'k er nooit iets van gemaakt
heb en kan 'k 't maken zooals 'k 't zie, zoo mooi. - Beppy, ben je niet heel blij? - en
nu ga 'k zoo voort - en andere dingen ook hier uit de stad, ga 'k nu beginnen en 'k
zal zóo hard werken dat 'k 't gauw noodig heb om 's naar Putten te gaan; - en dan
gaat Beb ook, is 't niet Bebpy? Beb, laten we Zondag toch maar naar Bussum gaan
al is 't kort - anders komt daar ook weer niets van in de drukte van 't werk - 'k zal
wel even schrijven om te zeggen dat we komen - alleen zou 'k toch heel graag
Zondag hard werken tot half vijf b.v. Hein kan dien dag vroeg komen. Dag mìjn mìjn
lieve Beb, dag mìjn lieve lieve kindje - tot morgen Beb - dag - kom je me halen
morgen Bebpy? Jouw eigen Pim? mijn eigen Beb?
Dag, dag.
Pim

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 april 1891
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 106

[1:1]
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e

438 1 Parkstraat
Amsterdam 4 April '91
Amice,
Ik las zooeven een berichtje in het weekblad de Amsterdammer over de
tentoonstelling te New York van de Etsclub. Zoudt ge mij ook even willen melden
om welke redenen ik daarbij niet genoemd ben.
Ik heb toch mijn etsen van uit Londen gezonden en heb er nooit meer iets van
gehoord. - Enfin, gij zult mij zeer verplichten met een kleine opheldering.
Groetend
t.t.
Willem Witsen

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 april 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Ik heb op 't oogenblik maar f 100 die hierbij gaan. De resteerende f 25
zal ik je persoonlijk geven, plan hebbende je van de week even te komen opzoeken,
waarschijnlijk Donderdag tusschen 3 & half vier als je dan t' huis bent. Is dat niet 't
geval bericht 't me dan S.V.P. daar ik niet graag te vergeefsch zou komen.
Met een hand
je je toegenegen
V.
7 april 91.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1074

[1:1]
Dinsdag morgen 7 april 91
e

1 Parkstr.
Mijn lieve lieve Beb, - 'k had je ook wel graag gisteren avond nog geschreven en
was expres meê gaan eten met H. & W. omdat 't daar zoo rustig is - maar toen zijn
ze voòr gaan lezen uit een nieuwen bundel van Verlaine: zóo heerlijk mooi mijn Beb
- en toen is Kobus gekomen die 't ook weer hooren woû en zoo. - Enfin 'k ben vroeg
naar huis gegaan en ben nogal vroeg opgeweest van morgen. - Gisteren ook; en
toen, aangekleed en wel heb 'k op Kapteyn zitten wachten, lezende maar vooral
wachtende - en eindelijk om half eén kwam er 'n briefkaart
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[1:2]
dat hij niet komen kon; - 'k was erg teleurgesteld omdat, wanneer 'k nu eenmaal op
iets reken, en aangekleed en gewasschen ben - ik heelemaal niet geschikt ben om
in eéns te gaan werken. Zoodat 'k dadelijk uit ben gegaan over den Amstel naar de
Jan v.d. Heyden - daàr vond 'k François & Gorter - Hein uit (les) en W. in z'n bed.
Nu komt waarschijnlijk morgen Kapteyn dus komt er van werken niets - maar
Donderdag komt Hein en dan ga 'k weer flink aan den gang. Maar Beb, mijn lieve
Beb komt vroeger is 't niet? Bebpy komt om half elf of uiterlijk elf.
[1:3]
Hein komt pas om éen, - kom je vroeg mijn Beb? - Beb, gisteren avond vond 'k je
brief - zoo heerlijk Beb, zóo heerlijk. Bebpy weet precies wat Pim noodig heeft want Beb, gisteren morgen, toen 'k zoo zat te wachten, is Isaac boven gekomen
om me te vertellen dat hij m'n teekeningen in Arti gezien had. Nu, hij vond ze heel
mooi - dat wil zeggen zóo mooi dat hij 't zonder eenige aarzeling zeggen kan; als 't
b.v. zóo zou zijn dat hij 't aàrzelend zeggen zou, zou 't werk ook beter zijn dan waar
hìj kans toe ziet. Zooals hij zei: Je bent iemand om in éens uit den hoek te schieten
met dingen veel beter
[1:4]
dan waar ìk altijd naar zoek; en nu 'k gezien heb dat 'k daar nog niet bang voor hoef
te wezen, ben 'k gerust en kan 'k zonder aarzeling zeggen dat 't mooi is. - Curieus,
zoo'n eerzucht om de éerste te zijn. - O, hij was heel aardig en we hebben er veel
pret over gehad. - Beb, heb je nu je oom G. al van den trein gehaald? Free vertelde
gisteren dat hij ook ging. - Bebpy hoe heb je 't nu? - Denk je aan je eigen lieve
jongen, je Pim? - Bebpy nu ga 'k werken tot Martha komt - ze komt pas laat, om 2
uur of zoo dus heb 'k nog 'n mooien tijd, - morgen zangles Beb? en overmorgen wat
ga je dan doen? - O mijn Beb 'k verlang zóo naar Beppy. - Ja 'k zou wel 's willen
weten of Macha 't niet verrassend vond dat briefje van Beb.
Dag mijn lieveling, mijn Beb, dag,
Pim

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Putten
Datum: 8 april 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Putten 8 / 4 1891.
Waarde Witsen,
Tot mijn spijt vond ik je heden niet t'huis en kon dus ook je atelier niet zien. - Ik
was met Betsi op Arti en vond dat alles er erg door elkaar hing.
Trafalgarsquare (heeft Kaptein het gekocht?) viel me erg mêe. - De anderen vind
ik als altijd mooi, maar ik schijn meer van geëtste stukken van je hand te houden.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

- Ik had graag eens schilderstukken van je gezien - Betsi is onverdragelijk sinds ze
bij je te school gaat in pedanterie van kunstsmaak [1:2]
toch waag ik het, je eenige stukken, die ik mooi vond, op te noemen. - Stanny is als
altijd tegen koopen zoodat ik moet gesterkt worden om het te doen. Volgens Betsi
zoude jij het allemaal prullen vinden. Zoek eens in je geheugen en val mij bij of af
doch laat mij eens weten wat ge denkt van
[begin inspring]
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[einde inspring]
Van de verkochte beviel me een van Kamerlingh Onnes en de tol bij Rhenen van
Apol heel goed. Enfin het is maar goed als men niet te moeielijk is dan geniet men
gauw.
[1:3]
Dank je voor je belofte om voor mijne portefeuilles met etsen te zorgen. Men
verwildert hier zoo dat Kunst levensquestie is. Kom gauw, je muziek is al even
langzaam als jij ben. - Die Nieuwe Gids is verschrikkelijk; doch nog akeliger
afzichtelijker is dat kerkhof waar je dagelijks langs moet. Wel bedankt voor je brief.
t. à t.
Frank van Vloten.
Jantje heel aardig en wel, houdt veel van teekenen.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 8 april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1075

[1:1]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
8 april 91
't Is vier uur mijn lieve Beb en om vijf uur heb 'k weer 'n afspraak met Kapteyn die
me geïnviteerd heeft om met hem te gaan eten; - 'k ben moe van 't loopen en roeien

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

en vooral misschien van 't mooie dat we gezien hebben. - We hebben 9 groote
platen gefotografeerd en K. heeft ze mij laten stellen en kiezen en 't was zóo
verschrikkelijk mooi van daag in de stad overal en, al mislukken die fotografiën nu
ook - ik heb al die dingen in m'n hoofd - geen eén dat niet heel, heèl bizonder mooi
was - dus kun je begrijpen! - 'k Heb K. ook gezegd dat als ze niet naar zìjn zin
worden, hij ze mij toch maar moet zenden want
[1:2]
'k zou er misschien veel aan kunnen hebben omdat 'k er teekeningen van wil gaan
maken - als 'k kan. Als 'k kàn, want 't is erg gecompliceerd, àl dat moois. O mijn
Beb, had jìj dat nu maar gezien in plaats van hìj. Nu ja - hij was heel aardig en niet
eigenwijs, zèlfs ging hij meê in mìjn bewondering. - Niet dat 'k geloof dat hij 't zàg 't zag enfin zooals wij 't zien, hoe zou hij kunnen, - maar hij geloofde toch in mìj dat zag 'k wel - en verder moet hij zelf maar weten wat hij er aan kan hebben. Beb,
die groote brokken van 't mooie Amsterdam, met die regen luchten en die regen
damp - mooi, mooi, mooi, anders niets. - Van morgen vóor tienen was hij al op m'n
atelier, ìk nog niet klaar, dat begrijp je - en tot half éen hebben we geloopen, in de
[1:3]
buurt van de Geldersche en Prins Hendrik kaden, Oude Schans, Joden buurt enz.
We hebben bij v. Laar gedejeuneerd en daar kwam Free, die zich zelf geïnviteerd
heeft om van middag meê te gaan eten; en om twee uur waren we weer op 't pad
- en passant even die hoek van 't Singel b/d Ronde Luthersche kerk nemende naar de Oranje sluis, waar de bootjes liggen, je weet wel, waar wij ook nog 's in 'n
bootje zijn gestapt met Jacobus - en toen zijn we de stad in geroeid en hebben er
vijf gemaakt - allemaal groot en mooi - (zou er iets van terecht komen?) - en we zijn
geeindigd met 't gezicht op de Westertoren, de Prinsengracht - van de sluizen af bij
den Haarlemmer dijk, waar we toèn die keer
[1:4]
ook met Jacobus geweest zijn, weet je 't wel, mijn Beb? - En nu brengt Kapteyn z'n
toestel weg (hij logeert bij Scholten) en dan komt hij (en Free ook) - in de Bodega
Vijgendam - enfin - 'k heb er zóo veel aan gehad, àl die mooie dingen - wat kan 'k
er meê doen? - Zóo veel. - O Beb 'k verlang maar naar morgen, kom toch vroeg
mijn Bebpy 'k verlang zóo naar je -- 'k ben erg moe met hoofdpijn - dag mijn Beb,
tot morgen, ja? vroeg? - Gisteren ben 'k nog even op Arti geweest - neen, 't was
eergisteren, heb 'k 't je al geschreven? Ze hangen heel goed alle drie, en eén is
verkocht mijn Beb, voor f 200.-. O Beb, wat zou 'k nu willen beginnen aan die mooie
mooie dingen en 'k heb zooveel anders te doen - en dan Putten en - !! Enfin, 't loopt
niet weg, zooals m'n vader zou zeggen - zeker is 't dat ik ze in m'n hoofd heb, en
voel ook. 'k Dacht dat m'n hoofie sterker was.
Dag mijn Beb, dag mijn lieve eigen kindje
je
Pim
Bebpy, Beb, 'k verlang zóo, kom toch bij Pim mijn Beb, dag, dag.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
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Datum: 10 [of 11?] april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1076

[1:1]
Saturdag morgen
10 april 1891.
Nu heb je van ochtend geen brief gehad mijn lieve Beb, want gisteren avond heb
'k niet kunnen schrijven: ik heb bij Willem gegeten en Hein bij z'n broêr - en 's avonds
had 'k Ising beloofd te zullen komen schaken. Maar Beppy nu heb je dezen toch
van middag nog - gisteren avond vond 'k je brief - zoo prettig - 'k rekende er op net als jij op den mijnen - Beb, gisteren heb 'k heel prèttig aan Hein gewerkt - z'n
kòp; - dat hàar is toch zoo moeielijk, zoo mooì, zàcht en rìjk van kleur. Vandaag
komt hij weer 'n beetje vroeg en hoop 'k weer
[1:2]
'n heele boel te doen. Maar lieve Bebpy we hoeven niet te wachten tot dat portret
af is om 'n duinwandeling te doen, - laten we dat maar doen in 't begin van de
vòlgende week, Maandag of Dinsdag, dan kom 'k vròeg en blijven we den heelen
dag sàmen, ja Beb? - Ik heb wel veel te doen want de tijd gaat maar voort en nu is
gauw de inzendingsdag te Rotterdam - daar gaat Hein naar toe met twee
Londensche, de groote en kleine. Dus moet 'k wel hard werken. - Ik heb Frank nog
niet geschreven en ook de muziek nog niet verzonden; dat zal ik morgen nu dòen,
o, er is toch niets geen haast bij
[1:3]
omdat 'k voor eerst niet kan gaan - en dat weet hij immers - je moet ook bedenken
Beb, dat 'k Willem's portret oók nog te etsen heb - en dat van Hein eerst - als pròef
- en waarschijnlijk zal dat wel heel lang moeten duren, - maar wanneer ga je naar
Ruurlo Bebpy? Toch waarschijnlijk niet voor Jùli of zoo? Zie je, dan moet Willem àf
zijn - voor de uitgave - en dan kan ik toch ook best, tusschen nù en Juli - voor 'n
week of wat naar Putten. Ik denk wel dat 'k er Munchen maar aan gèef - 'k heb het
vroeger zoo dikwijls gedaan, in 't buitenland exposeeren - en nooit heb 'k er ièts aan
gehad.
[1:4]
'k Dacht het nù te doen allèen om die persoonlijke uitnoodiging van de Haas. Gaan
we dan zàmen naar Putten Beb? Ik heb nog niet geschreven naar Bussum maar ik
denk wel dat 'k het gauw doen zal omdat ik eerst moet studeeren vóor dat 'k met je
schoonzuster durf spelen.
Beb, de bamboe is wel heèrlijk, hij staat zoo hoóg rechtòp vást en de penseelen
op de hoogte van m'n hand - 't is al heel aardig, hoe heb je 't toch verzònnen Beb.
Nu zal Hein wel gauw komen en het papier is ook bijna óp - 'k moet nog thee zetten
en 'k heb hem beloofd om 'n biefstukje te bakken van daag.
Dag liève liève Beb, kom ik Maandag in Haarlem? Schrijf dat even míjn Beb òf
kom je nog hier soms?
Dag mijn Bebpy - dàg,
je
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Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1077

[1:1]
e

438 1 Parkstraat
Amsterdam 13 April 1891
Maandag morgen
Lieve Beb, lief Bebpy nu heb je me nog niet eens geantwoord op m'n brief van
Saturdag en nu weet ik niet of ik morgen kómen zal of nièt. - Beb ik verlang zóo
naar die duinwandeling met Beb - 't is nog wel koùd maar zeker toch wel heel moòi,
- maar hoe weet 'k 't nu? Zullen we dan maar zeggen Woensdag Bebpy? mìjn Beb
- wat is 't alweer làng, - en zoo dichtbij toch; maar 't is maar met 't werk: 'k hoop van
daag en morgen 'n heel eind verder te komen met Hein. Gisteren heb 'k geëtst: 't
is al klaar om gebeten te worden maar 'k heb nog geen bad, - daar moet 'k van
avond nu
[1:2]
op uit - tegelijkertijd naar 'n smid om die schroef te laten maken - wat stel 'k toch
alles uit - 't gaat allemaal zoo làngzaam - dat is zeker omdat 'k het niet 't voornaàmste
te doen vind.
François is gisteren op de koffie geweest - wij dronken thée, nu ja - hij was heel
aardig en opgewekt en hij sprak veel - dat màg ik wel heel graag omdat hij noòit
bêtises zegt - hij zègt wezenlijk vèel - heel serieus en spontàan, - goeie dingen. En Hein was er ook natuurlijk, erg blond en hulpvaardig en aardig met François maar die blondheid zul je tevergeefs zoeken in m'n ets, die wordt heel zwart als ik
niet òp pas.
[1:3]
Maar nu moet eerst z'n geschilderd portret af - dàt, en de twee lòndensche
schilderijen moeten af voòr Mei, dus dat is al heel gauw - 'k kan dus nu wel aan
Frank schrijven dat ik in de eerste dagen van Mei gelegenheid heb om te komen. Wil Bebpy daar dan ook op rekenen - lieve Beb? - Beb, 'k geloof heel graag dat
Bebpy oneindig veel aàrdiger is dan Pim, - maar 'k vind 't toch wel 'n beetje erg om
te zeggen dat Pim heél niet lief is - dat verschil is tè groot Bebpy-kindje - zoo'n
heérlijk heérlijk lief meisje als dàt eene, Pim's liefste-Bèbpy - en 'n jongen die heél
niet lief is! - En als datzelfde Beppy later kussen zend aan Pim, vind 'k dat heél billijk
- alleén
[1:4]
moet ze dan ook er voor zorg dragen dat hij er niet te lang op hoeft te wachten.
Daar straks dacht 'k: ‘misschien komt Beb me wel even verrassen’ maar het is nu
al bijna twaalf uur en als 'k uit het raam keek zou 'k zeker wel Hein al zien aànkomen.
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en geén Bebpy. - Zou ik vandaag nu nog iets van je hooren Beb? of weêr niet? of
pas als 'k thuis kom van avond? Dag mìjn eigen Beb, - zie 'k je gauw weêr lieve Beb
asjeblieft, - in ieder geval Woensdag? kom ik dan om 10.10 in Haarlem? en gaan
we dan naar de duinen Bebpy?
Er staat nu 'n berichtje in de Art dans les deux mondes over de N.Yorksche
expositie waarbij ze mij wèl noemen, - ik begrijp 't niet. - Van Arti merk ik niets meer,
dat vind ik wel jammer.
Dag lieve lieve Beb, dag. Daar komt juist je korte briefje - goed, 'k kom van avond
met den gewonen trein.
dag.
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1078

[1:1]
Dinsdag 14 april 1891
Even gauw 'n klein briefje mijn lieve Beb - Vic is net hier geweest - 'k ben zoo blij
dat 'k die zwarte flesch weer heb. - Bebpy hoe vroeg ben je wel naar hem toe gegaan!
Lieve lieve Beb - heb je geen hoofdpijn vandaag of tòch weer? De lucht ziet zoo
grijs en koud en waaierig - 'k heb Vic gauw weg gestuurd. 'k Was zoo bang dat hij
weer zou gaan kletsen en 'k wilde nog even schrijven vóor dat Hein komt. De
teekening uit Londen, die weg was - zat in het pak van het teekenbord. - Hé, - hè
hè, zei Vic, de dàme zei al - enz. Beb gisteren avond keek 'k nog uit het raampje
en zag 'k Bebpy wèg wandelen, en ze keek niet òm. Willem en Hein waren allebei
aan 't station en toen zijn we naar Mast gegaan.
[1:2]
Daar waren Goes en Batavier en Chap en v.d. Horst en François - met François
had 'k 'n afspraak gemaakt eergisteren avond voor gisteren avond en hij heeft 1½
uur op me zitten wachten, 'k had er niet bij tijds aan gedacht - 'k heb niet veel meer
gedaan dan even iets gegeten en met den laatsten tram ben 'k naar huis gegaan.
- Beb 't was gisteren avond wel heerlijk, dat wandelen en zìjn met Beb; - Beb, zou
't dat voor jou ook zijn geweest? Beb's lieve lieve gezichtje zoo naast me, zoo mooi
en zoo heerlijk, zoo goed voor mìjn oogen, - Beb, 'k heb zooeven de muziek naar
Putten laten zenden; - nu schrijf 'k van avond 'n briefje achterna. - Vond van ochtend
ook 'n briefje van de Haas: inzending voor München
[1:3]
is 20 Mei. - Zou 'k daar nog wat heen zenden? - 't Is maar met Frank - wanneer
zouden we gaan Beb. - Ik zal er alleen vaag over schrijven.
Bebpy was dat niet erg ondeugend van Beb om te zeggen van neen toen 'k vroeg
zal 'k Woensdag avond komen! Komt Beb dan zoo gauw 's hier?
Dag mijn kleine lieveling, dag mijn Beb. Ik moet nu eindigen. Wat doe je vandaag?
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Dag,
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1079

[1:1]
Woensdag morgen
15 April 1891
Mijn lieve Beb, wat is het weer grijs en koud; - kwamen de mooie zachte voórjaars
dagen nu maar - Beb hoe is het met de hoofdpijn vandaag? - 't Was eigenlijk veel
beter voor je om in Amsterdam te zijn, dan kon je den heelen dag rustig hier zitten
lezen, - híer op 't atelier dicht bij Pim als hij schildert aan Hein. Lieve Beb 'k heb zoo
goed gewerkt gisteren aan Hein's portret - 't is in eens veel verder, - nu vandaag
weér, hoop ik - maar hij komt tegenwoordig zoo laàt. Beb 'k zal m'n vader vragen
om deze week ook niet te komen, 'k heb 't te druk voor Rotterdam, hij moet maar 's
komen als ze àf zijn, de schilderijen [1:2]
't komt er nu juist erg op aán en de volgende week is 't de laatste week; 'k weet ook
heelemaal natuurlijk niet hoe 't gaan zal met die schilderijen - misschien wel goed
maar 't kan wel allemaal mísloopen als de tijd te kort is; - daàrom, lieve Beb - vin je
ook maar niet beter om Vrijdag nog niet te gaan wandelen? Als je van plan waart
den heelen dag uit te blijven in de duinen - dan kun je ook evengoed Vrijdag hier
komen mijn Beb, - o mijn lieve Béb, dóe je dat? - Schrijf me dat nu 's gauw - anders
kom ik Vrijdag avond om 6 uur als je dat wilt - maar Beb, Amsterdam is éven ver
van Haarlem als Haarlem van Amsterdam, niet?
[1:3]
Nu régent 't: misschien dat 't dan wel gauw zachter wordt? - Gisteren middag om
half zes zijn Willem en Hein wég gegaan de stad in, - ze wachtten niet op mij omdat
dat zoo lang duurt en er dan zoo weinig tijd overblijft - ík heb daarvan geprofiteerd
om eenige dingen àf te doen, o.a. naar 'n smid met de schroef - mijn persje wordt
nu straks gehaald, tusschen 11 en 12 - 'k heb 't al klaar gemaakt - en nà den eten
tegenover Willem die zat te lezen (Hein les) heb 'k aan Frank geschreven: dien brief
zal 'k je laten lezen. Vrijdag als je hier komt. (ja Bebpy?)
Fr. v.E. heeft 'n varium geschreven tegen ds. Hugenholtz met erg veel vloeken;
[1:4]
't lijkt mij zoo iets van 'n erge zoete jongen op school die geprezen wordt door den
meester maar zoó openlijk tegenover de kameraden dat hij in eens begrijpt hoe die
anderen hem moeten aanzien - en dan erg baldadig wordt, erger dan de ergste.
Maar 't is héel heél goed - héel wat beter dan z'n geleerde stukken vol humaniteit!
- Schreef hij maar méer zóo; - Ik zal je Vrijdag (kom je Beb?) 's 'n geschiedenis
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vertellen, die op 't oogenblik nog niet tot 'n conclusie gekomen is, - 'n geschiedenis
uit 't leven van Willem Kloos, waarbij Fr. v.E. ook betrokken is - o, 't is bijna 'n grap
- maar curieus weêr zooals v.E. zich daarmeê bemoeit - natuurlijk met de beste
intenties. - Beb, gisteren avond ben 'k weêr met den laatsten tram naar huis gegaan
- 't bevalt me heel goed
[2:5]
al slaap 'k minder - ik heb gisteren 'n portefeuille gezien vol teekeningen van
Dijsselhof - planten en croquis bij Carré en in 't theater - heel, heel mooi vooral z'n
planten studies. - Ik zal m'n best doen dat Bebpy ze ook te zien krijgt als ze Vrijdag
komt (hoe laat mijn Beb? half elf hier?) - Toen 'k thuis kwam gisteren avond vond
'k je brief mijn Beb, - is 't nog wonder dat 'k vroeg naar huis ga?
Dag mijn lieve lieve kindje, dag mijn eigen Beb, - Beb, Pim heeft 't zoó noodig!
Dag lieve Bebpy
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [16 april 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1083

[1:1]
Donderdag avond
Kom je morgen mijn lieve Beb, kom je? Misschien krijg je dan dezen niet eens meer
en dus zal 'k maar kort schrijven. - Ik heb van daag heel ingespannen en lang aan
Hein gewerkt maar 't is niet naar m'n zin geworden. Nu zet 'k 't maar 'n beetje op zij
om eerst m'n andere schilderijen af te maken; - morgen begin 'k aan het kleinste. Beb wat aardig dat je 'n uitnoodiging hebt gekregen om in Parijs te komen. - Moet
Pim je aanmoedigen om 't aàn te nemen? Zou je 't dan doen mijn Beb. - Zou je 't
doen als Pim ook ging naar Parijs? Voor hoelang mijn Beb - zou dat niet heerlijk
zijn,
[1:2]
'k heb zoo'n goed en goedkoop adresje in Parijs om te logeeren - 'k zou 't best doen
kunnen - en m'n schetsboek meê nemen; - waarom zouden we dat niet doen Beb?
- Ik ben alle keeren dat 'k naar Parijs ging, er altijd in 't voorjaar geweest - en hoe
zou 't núù dan wel zijn! Bebpy 'k vond gisteren avond geen brief van je maar van
ochtend kreeg 'k je laatsten, dien van gisteren.
Ja, 'k verlang wel om die mooie heerlijke zonnebloemen te zien in den tuin van
r.

M Groenewegen maar er is noch zóo veel zóo veel, voór dien tijd - en de heerlijkste
van alle mooie prachtige zonnebloemen - mìjn zonnebloem, - zie 'k morgen.
[1:3]
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Beb, wat 'n regen van avond - nu zal 't wel gauw heel mooi voorjaarsweer worden
- wat gaan we dan doen Bebpy? Gaan we naar de duinen? Gaan we naar Parijs?
Gaan we naar Putten? Gaan we dan weer hard werken en mooie dingen maken
van alles wat we mooi-gezien hebben? en gaan we dan vacantie nemen, buiten in
Gelderland, heerlijk wandelen en dagelijksch zamen zijn? - en dan weer 't mooie
Amsterd in den herfst - o Beb, o mijn Beb wat veel heerlijks! - hoe veel! - Zóo veel
-'k Heb vanavond brieven zitten voorlezen voor Willem die ze zelf niet lezen kan,
van A. Pierson en van anderen en nu moeten we uit - 'k heb 'n afspraak met
[1:4]
Chap - maar 'k ga vroeg naar huis om morgen goed te kunnen werken. - Beb kom
je er bij zitten als 'k werk?
Beb, m'n persje is bij den smid - 'k verlang om 't terug te hebben en etsen te gaan
maken.
Dag mijn Beb, dag mijn lieve lieve Bebpyje
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 18 april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1080

[1:1]
Saturdag middag
18 April 1891
Mijn lieve Beb, ben je goed thuis gekomen gisteren avond - je kent altijd alle dames
waar je meê reist - da's curieus, wie was dat nu weer? - Bebpy 'k heb eigenlijk niets
te schrijven - 'k heb gisteren avond niemand meer gezien - 'k ben nog even bij Mast
geweest - maar alleén, - en ben gauw naar huis gegaan; - van ochtend zijn m'n
lijsten gekomen en van daag heb 'k gewerkt aan 't groote - 'k geloof dat ik dát nu
ook maar zoo laat als 't is. - 't Zal geen succès zijn, - maar 'k moet toch weer gaan
exposeeren. Ze zien er nu wel heel anders uit in hun nieuw pakje - dat is nog maar
gelukkig dat er zulke fonkel nieuwe lijsten
[1:2]
òm zijn; - ik voor mij heb er 'n hekel aan - die ouwe zijn veel mooier - meer eén met
't werk door 't wèrk - de kleur is verschrikkelijk van dat nieuwe verguld - Sacr. ... ! Nu ja, 'k ga in m'n schilderjas ook geen visites maken - maar daarom mag 'k toch
wel meer houden van 'n negligé? - Beb, nu schrijf 'k nog even gauw - 'k hoop dat
je dezen nog krijgt vóor je naar je bedje gaat - mijn lieve Beb.
Vandaag heb 'k 't erg stil gehad, gisteren zoo heerlijk met Beb en gewoonlijk
anders Hein hier. - 'k Heb laten telegrafeeren dat 'k kom eten in de Jan v.d. Heyden;
- Fons en juffr. de Swart en nog 'n juffrouw komen van avond bij hun; voornamelijk
geloof 'k om de teekeningen van Dijsselhof.
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[1:3]
Morgen zal 'k Hein of Willem bestellen om 'n ets te maken en dan ga 'k 's eerst alles
àfmaken dat 'k onder handen heb - etsen en teekeningen en Hein's portret. Maar
'k verlang voornamelijk om weer 's studies te schilderen naar de natuur - dan ga 'k
in 'n bootje net als dien dag met Kapteyn en als 'n jaar of wat geleden. Ik heb nog
niet aan Stark geschreven, dat zal 'k van avond of morgen doen. Lieve Bebpy hoe
is je hoofd van daag? Was 't gisteren heerlijk mijn Beb? - Wanneer zal 'k nu in
Haarlem komen 's avonds - of om te wandelen 's morgens vroeg? - Mijn Beb, die
bloem - hoe heet-ie toch? - staat nog heel mooi. Dag mijn lieve Beb, krijgt Pim van
avond ook 'n brief?
Dag mijn heerlijke lieve kindje
je
Pim.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [20 april 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1065

[1:1]
Maandag morgen
Mijn lieve Bebpy, nu is 't mooi weer - is nu ook Beb's hoofdpijn weg? Beb mijn Beb
morgen avond om 6 uur kom ik in Haarlem, - net zooals je schreef gisteren - maar
als 't weêr dan even mooi is blijf ik Woensdag om te wandelen, - is dat goed mijn
Beb - Alleen zou 'k dan moeten logeeren bij Vic - zou je hem dat kunnen zeggen?
Als je maar zegt aan de juffrouw dat 'k graag Dinsdag nacht daar kom slapen. Wil
je dat wel doen mijn Beb - ik ben bang dat wanneer 'k 't 'm schrijf - hij 't niet zou
begrijpen. Beb, en dan neem 'k m'n schetsboek meê en gaan we dan den heelen
dag? - en koffie drinken bij Jan? O Beb wat zal dat heerlijk zijn mijn lieve lieve Bebpy.
[1:2]
Hein komt weer van daag - gisteren ook; gisteren heb 'k 'n etsje gemaakt op koper
- 'n lokkig hoofje - maar hij viel telkens in slaap. - Trafalgar Square is nog niet áf 't bevalt me niets en 'k ga er weer aan werken, - en van middag komen ook de
dames de Swart en Vis. - Wij, dat is Willem, Hein en ik, kunnen Swart niet uitstaan
- de andere is ook niet veel maar die ziet er onschuldiger uit - en dat indringen,
Saterdag avond al bij Kloos en vandaag bij mij - morgen bij Jacobus (die vindt ze
heel aardig) - en dat gepraat quasi aardig, cyniesch, - zonder dat je ooit eens iets
treft van aardigs of moois - neen, laten ze maar gauw weer naar Parijs gaan.
[1:3]
Ze is veel erger - in álles - en veel groffer en veel schadelijker dan Ba - nu! Gisteren
hebben we ze den heelen avond ontloopen - o prachtig gelukt - we hebben met z'n
drieën heel gezellig en heel eenvoudig (noodzakelijkheid) bij Kras gegeten en later
wat zitten praten in de Caves, - maar toen we toen nog even bij Mast in gingen
ontmoetten we de heele bende. - Beb, gisteren avond met thuis komen vond 'k 'n
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brief van 't bestuur van Arti dat ze 'n teekening van me wilden aankoopen voor de
verloting voor f 150- op voorwaarde dat 'k lid word van de Vereeniging tot bevordering
van Beeldende Kunsten - dat is 'n ignobel bod, maar
[1:4]
ik zal 't toch maar doen omdat 'k 't noodig heb - 't is wel jammer - enfin - 't is zoo
prettig om de dingen niet terug te krijgen. Ik heb aan Stark geschreven, maar niets
over z'n etsen in Arti - 'k hoop nu maar dat hij 't doet en dat die pers wezenlijk goed
is. - Lieve Beb zal je nu morgen avond goed uit kijken of je Pim ziet in den trein?
Beb ga je Woensdag naar Leiden? Dan kan 't Donderdag of Vrijdag. Nu zal 't voorjaar
toch wel komen.
In ieder geval morgen avond. Dag mijn lieve lieve Bebpy - dag. De bloem (crinum?)
staat nog heel mooi, - de knop wordt al grooter en dikker.
Dag mijn Beb, 'k moet Hein uit 't bad halen - die ligt te bijten, z'n ets altijd dag.
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 22 april 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1081

[1:1]
Woensdag morgen
22 april 91.
Mijn lieve Beb, 't is half twaalf en je zult nu wel je broer Gerlof ontmoet hebben aan
den trein in Leiden en zoo een en ander hooren van Parijs, - maar als je dezen krijgt
dan ben je toch weer thuis op je kamertje en misschien ga je dan wel gauw naar je
bedje. Bebpy, 'k heb door die wandeling gisterenavond - zóo'n verlangen gekregen
naar de Duinen en de zee, Beb, gaan we toch gauw 's naar Zandvoort loopen? Dat
was toéèn ook zoo heerlijk maar nu moéèt 't nog veel veél heerlijker zijn. Ik had
gisteren zoo graag in Haarlem gebleven, dicht bij mijn Beb en dicht bij de duinen 't is nu ook wel niet ver
[1:2]
maar 'k kan ze toch niet zien hier vandaan en niet ruiken - die heerlijke frische
duinlucht, - nee, mijn Bebpy 't was véel te kort en dán - 'k heb je zoo veel loopen
vertellen van die leelijke menschen die ons niets aan gaan - terwijl 'k mijn kindje in
m'n armen had willen nemen en stil ergens zitten, stil met àlles óòm ons heen, stil
en zóo rustig met haar hoofie op Pim's schouder.
O mijn lieve lieve Beb kom nu toch overmorgen maar heel gauw - 't is wel ànders
- en als 't buiten zoo heerlijk zonnig is dan wordt 't wel moeielijk om op zoo'n atelier
te blijven - maar rust kun je er toch vinden, - overal waar Pim is, is 't niet mijn Beb?
- Maar Beb, geen kòrt leven samen met Beb, - wel heérlijk maar heel lang, àltijd,
vol heerlijkheid
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[1:3]
van Bebpy - Pim's liefde, vòl - o mijn Beb - ik heb 't immers wel gezien, wéet 'k 't
niet? zóo heerlijk, zóo mooi.
Bebpy, Pim verlangt zoo naar z'n kindje - Beb Pim heeft 't zoóò noodig - en Béèbpy
- Beb, vandaag ben 'k aan Rotten Row - Hein kan niet poseeren van daag - hij moet
schitteren - zie je 'm? - Hij was gisteren avond aan den trein, zoo aardig, dat was
zoo verrassend - we hadden níets afgesproken - 'k had alleen gezegd dat 'k naar
Haarlem ging, - 'k denk dat hij zich verveelde met die dames, - we zijn naar Mast
gegaan waar Dijsselhof was met Zijl en Kobus - Willem kwam er later ook met de
dames.
[1:4]
Ik zat even iets te eten - en Saar kwam naast me zitten, - 'k had zóo'n moeite - 'k
heb me maar heel correct gehouden en kwam heelemaal niet in haar grappen enz.
- gelukkig zijn ze nog al gauw weggegaan. Willem beweerde dat ze kwaad waren,
- enfin, iets gemerkt hebben van onze houding - ik geloof 't niet. - 't Kan me buitendien
niets schelen. Maar van avond moeten we hun weer zien en dus zal 'k je er nog wel
meer van moeten schrijven, dat is wel vervelend. Bebpy, dezen ga 'k nu weer zelf
wegbrengen op m'n slofjes - 'k denk eigenlijk dat hij te laat is voor 12.45, - wanneer
krijg je 'm nou?
Dag mìjn lieve lieve Bebpy, m'n heerlijke mooie Beb, m'n kindje - dag - ik moet
van middag vroeg weg om naar den smid te gaan om alles te bespreken - 't is zoo'n
zwaar machine.
Dag Bebpylief
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [23 april 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1153

[1:1]
Donderdag morgen.
'n Heel kort briefje, mijn heele lieve Beb. Hein is van ochtend al heel vroeg gekomen
om elf uur en nu is 't eén uur, 'k heb gewerkt aan z'n kop, maar hij zit aldoor te slapen
en nu gaat 't niet goed - nu moet 'k dadelijk even eieren bakken en thee zetten - 't
water staat òp - en dan hoop 'k dat Hein meer wakker zijn zal - die dames hebben
we niet meer gezien - gelukkig - dat boek heb 'k al in gelezen - 'k begrijp nog niet
waarom 'k 't lezen moet - 't is wel over 'n schilder en misschien moet 't nog komen.
Beb, kom je nu morgen heel vroeg? - 'k Zal Hein niet laten komen, dan ga 'k aan
m'n teekeningen en dan zijn we prettiger samen, hè Bebpy? - Dit is wel 'n
[1:2]
erg kort briefje - Hein, kookt 't water nog niet? - Neen zeit Hein. - Hij loopt te lezen.
- Nu gaat hij thee zetten - en kan ik nog even doorschrijven. Lieve Beb hoe was 't
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gisteren in Leiden? Heb je gisteren avond mijn briefje nog gekregen? - 'k Heb gisteren
niet meer gewerkt - 'k ben begonnen te lezen en toen maar doorgelezen. De jongens
vond 'k bij 't eten. - Ik was er om zeven uur, 'n half uur te vroeg zei de juffrouw. Toen
heb 'k zitten wachten, lezende. Fons kwam meê, maar die is van ochtend weer weg
gegaan naar den Bosch. Bebpy, 't was gisteren zoo koud! - Hoe was de hoofdpijn
- Is Beb's lieve hoofje vandaag beter? 't Ziet er zoo mooi zonnig uit.
[1:3]
Beb m'n kindje nu moet 'k gaan bakken en dan hard werken, - 't ziet er uit, 't portret,
of er niets van terecht komt.
Dag mijn lieve lieve Beb, mijn Bebpy, tot morgen? Heerlijk Beb, kom toch,
je
Pim.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [29 april 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1082

[1:1]
Woensdag avond
Van middag kreeg ik je brief, mijn lieve Bebpy - gelijk met inkt van Stark. Hein deed
den kruier open en bracht je brief meê, - 'k heb nu even geschreven aan Frank maar
heb niet over jou geschreven omdat 't me voorkomt dat 'k dat niet geschikt doen
kan, - vooráàl omdat 't heele plan zoo vaag is als hij ons niet hebben kan. 't Lijkt me
veel beter als jij 'm ook dadelijk schrijft - als hij ons niet hebben kan, hooren we dat
wel. - 'k Vind 't heel prettig om te gaan, Maandag - maar 'k zal wel gauw even terug
o

o

moeten naar Amsterdam. 1 om met Arti m'n zaken te regelen - 2 om Willem's
verjaardag - hij rekent er vast op dat 'k dan kom, (gelijk met Gorter en Diepenbrock)
en toen 'k daarstraks er iets van zei dat 'k niet komen kon, wou hij dadelijk de anderen
afschrijven en dien
[1:2]
dag stil laten voorbij gaan; - 'k weet hoe hij erop gerekend heeft en hoe vervelend
o

hij 't zou vinden - maar dat schikt zich wel evenals de rest want 3 heb 'k m'n
inzending voor München in orde te maken: 'k heb van daag geschreven aan Tholen
om m'n etsen. Dus dat is heelemaal geen bezwaar. De brief aan Frank gaat hierbij.
Van daag heb 'k aan Hein's ets-portretje gewerkt - 't is veel beter geworden maar
nog lang niet af - 'k heb ook W. geposeerd maar ben er niet aan begonnen.
Karsen is komen koffie drinken en Loggen is gekomen om m'n schilderijen in te
pakken en heeft ze mêe genomen om te verzenden naar Rotterdam. Zou 'k er een
terug krijgen? 'k Denk 't wel - enfin - 't kan me niets schelen, verkoopbaar is 't toch
nauwelijks.
Ik heb van daag ook geschreven aan Kapteyn
[1:3]
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om druk inkt meê te geven aan Marie M., als ze niet gauw komt zal hij 't me wel
zenden denk 'k. - Ik heb Loggen ook 'n lijst laten maken voor Rotten row en 't duin
landschap; - Beb, wanneer gaan we nu naar de duinen? later pas? - Dien tijd in
Putten moet 'k hard werken en ook later weer hier en in de Duinen - alleen van den
zomer als we in Gelderland samen kunnen zijn zal 'k 't 'n beetje kalmer opvatten.
Van daag heb 'k veel gedaan hoewel de resultaten niet zoo héel goed zijn - maar
'k heb ook vijf brieven geschreven zoodat dit de zevende is. Dit is wel te zien aan
m'n hand. - 'k Schrijf heel gauw en wel éens zo klein als gewoonlijk. Misschien dat
'k morgen even naar Bussum ga om m'n cel te halen - dat is lastig genoeg - àls 'k
ga, ga 'k maar vroeg, om weer vroeg
[1:4]
terug te zijn, zonder Free te zien. - 't Boek van je mama heb 'k uit - 'k begrijp nu
volstrekt niet waarom 'k 't lezen moest. - 't Is sensationeel gewoòn engelsch in den
gewonen zin, eigenlijk leelijk met 'n schijn van mooi - [en[?] 't natuurlijke iets als 'n
schilderij van Veraschagin - 't is alles bedacht en expres en heel weinig artistiek
gevoeld - enfin 'k hoû er niet van.
Bebpy-lief zal 'k Vrijdag avond komen in Haarlem? - ook om dat boek? - Antwoord
gauw. 'k Zal in ieder geval m'n vader schrijven dat 'k morgen kom bij hem in plaats
van Vrijdag.
Dag mijn lieve lieve Bebpy-kindje - dag Pim's eigen Beb, - hoor 'k morgen van
je? - Dat is wel 'n mooie inrichting zóo: 's morgens 'n brief van Bebpy 's avonds
antwoorden - anders is 't altijd kruisen en daarmeê tijd verloren.
Dag mijn lieveling
je
Pim.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 30 april 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Toevallig & bij groote uitzondering ben ik van avond niet t' huis beste Wim. Wilden,
de professeur de billard, geeft namelijk een Séance in Doctrina & ik heb plan
daarheen te gaan. De f 100 van Mei zal ik je morgen zenden.
Met een handdruk
je je toegenegen
V.
V.h. 30 April 91.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum [30 april 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1066
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[1:1]
Donderdagavond
Dit wordt een allerverschrikkelijkst klein briefje, mijn eigen lieve Bebpy - want 'k
schrijf alleen dat je zeker weten zult dat 'k kom morgen avond en om je even te
zeggen hoe 'k verlang om m'n lieve kindje te zien, - lieve Beb mijn Beb, Pim houdt
zoo veel van z'n lieve Bebpy-kindje - van daag ben 'k in Bussum geweest - Paultje
was heelemaal niet verwonderd om me te zien en kwam dadelijk naar me toe om
te laten zien wat hij in z'n handjes had. Martha was wèl verwonderd omdat 'k er
niets van geschreven heb - ze zat Beethoven te studeeren en toen ben 'k maar
dadelijk meê gaan spelen. Beb, vanavond kan mijn vader me niet hebben - maar
'k heb gezegd dat 'k morgen niet kom - des te beter.
[1:2]
Nu hoop ik morgen antwoord te hebben van Frank om dat te kunnen meê brengen.
'k Heb nu alles zóo ingericht dat 't best kan. Dus hangt 't heelemaal van Frank af. Mijn cel heb 'k maar niet meê genomen omdat 'k me bedacht heb dat 't eigenlijk
beter is om hem te laten zenden direct naar Putten - morgen heb 'k ook weer veel
te doen in de stad, dus zal er van werken wel niets komen. Ik zit nu alléen met
Karsen. Willem heeft 'n conferentie met v. Looy en Hein heeft les. Nu moet 'k gauw
eindigen - hij praat aldóor.
Dag mijn lieve lieve Bebpy - dag, tot morgen.
'k Vond je brief om 5 uur, 'k was even gaan kijken op 't atelier en vond 'm. Ook 't
antwoord van m'n vader.
Dag Beb, dag mijn lieveling
Pim's eigen lieveling.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 mei 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1084

[1:1]
Saturdag avond
2 Mei 1891.
Ik heb van morgen geschreven aan Frank, lieve Bebpy - om te zeggen dat 'k
Maandag kom òf om 1 uur òf om 5 of voor dien tijd maar dat hij zich niet moest
geneeren voor mìj om dien dag te gaan waar hij wil. Van daag heb 'k aan Hein
gewerkt - maar 't is heelemaal niet gegaan. François is gekomen - en hoewel 'k niet
zeggen wil dat 't zìjn schuld is heb 'k toch sints dien tijd niet méer kunnen werken.
- Nu van avond moet 'k naar François toe; omdat 'k 't al zoolang met hem had
afgesproken en er nu niet veel meer over schiet dan van avond en morgen avond.
Maar morgen avond moet 'k
[1:2]
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naar Ising. - Ising heeft z'n voet verstuikt en schreef me 'n briefkaart of 'k 's 's avonds
bij hem kwam schaken. Nu heb 'k maar te beschikken over twee avonden, en beide
heeren, François en Ising, zijn allerafschuwelijkst achterdochtig. Als 'k niet kwam
bij Ising, zou hij zeggen 'nu ja!' en Frans zou niets zeggen maar 't alles behalve
aardig van me vinden. Nu treft 't zóo, dat 'k met Hein heb afgesproken (Willem gaat
naar Bussum bij Free, waar ook juffrouw Pijnappel komt) - om te gaan naar Baarn
en te wandelen naar Ewijkshoeve - ten eerste voor de wandeling en dàn om dat 'k
een en ander te doen heb op Ewijkshoeve.
[1:3]
In ieder geval ben 'k om half elf aan den trein Maandag ochtend, - morgen heb 'k
vóor onzen wandeling nog heel wat te doen van inpakken en alles. - Gisteren avond
vond 'k après tout heel prettig - je weet wel wat 'k bedoel - en nu verlang 'k enorm
naar Maandag. - Arti is gesloten, - vandaag kreeg 'k m'n overgebleven teekening
thuis. Dag mijn lieve Beb - ik moet nu eindigen - hoe is 't met den Noordwijker? Hoe
is hij toch - hoe allerverschrikkelijkst prettig dat je Maandag weg kunt. Dag mijn Beb
- 'k wacht je om half elf aan 't station hier. Ik heb anders niet te schrijven.
Dag mijn lieveling - dag mijn lieve Beb, tot Maandag
je eigen
Pim.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 mei 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
15 Mei '91.
Beste Wim, wil je me helpen? Ik sta op het oogenblik in een intieme relatie met die
juffrouw, die je weet. Ik zal je alles vertellen, als je terug bent. 't Is veel te lang om
te schrijven.
Nu wil zij Woensdag a.s. in Bussum komen logeeren. Zij schrijft mij, dat zij liever
bij Gorter zou gaan; aan den anderen kant doet Martha heel vreemd. Zij heeft mij
niet gefeliciteerd met mijn verjaardag, wat zij nooit verzuimt: en zij antwoordt niet
op de brieven, haar uit Middelburg gezonden. Nu zou ik niet graag hebben dat juffr.
P. niet heelemaal met open armen te Bussum ontvangen werd. Zou jij me nu
misschien kunnen vertellen, uit wat je van Martha weet, hoe dit zit? Dan weet ik,
wat ik doen moet.
Een hand van
Willem
Den Heer W. Witsen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
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Datum: 26 juni 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1087

[1:1]
Vrijdag 26 Juni 1891
Mijn lieveling mijn Beb, - 'k ben niet gaan zeilen hoewel 't heel mooi weer is en 't
zou zeker wel heerlijk geweest zijn, - maar 'k heb gisteren avond 'n invitatie voor
Utrecht gekregen die al m'n plannen wijzigt - 't is vernisdag en officiëele opening
voor de invité's artisten en vrouwen - misschien dat je die dingen wel wilt zien hangen
en er zal wel heel veel moois zijn, - en aardig zoo'n dagje? - Dan stellen we onze
wandeling uit tot 't begin van de volgende week, ja? - Kom dan met 10.15 uit Haarlem
dan zal ik op je wachten en dan kunnen we doorgaan om 10.57 en dan zijn we om
bij twaalven in Utrecht - maar we zullen maar niet op den
[1:2]
Dom klimmen Beb? - Gisteren waren de jongelui niet meer in dat café - 'k vond ze
thuis op 't balcon - ze waren niet uit geweest uit gebrek aan contanten. - Beb, heb
je Macha nog gevonden? - en wanneer ben je terug gegaan? - Als 'k geweten had
of je soms om 10.5 ging - was 'k nog komen kijken, want 'k heb in m'n eentje weer
door de stad geloopen en in Arti geweest etc. en toen maar naar huis - nu ga 'k
vandaag die teekening zien af te maken als 't lukken wil. - Mijn lieve Beb, 'k zal
morgen om half elf hier in 't Centraal station op je wachten - als je dan geen lust
hebt in Utrecht, dan zullen we wel wat anders bedenken - dag mijn eigen Bebpy den brief heb 'k nog niet gevonden.
Dag mijn Beb,
je
Pimmy

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 juni 1891
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen 107

[1:1]
Amst. 28 Juni 91
e

438 1 Parkstraat
Amice, Ik heb van den Heer Mouton proeven gekregen van mijn ets voor 't album
die gedrukt zijn met een allerafschuwelijkst ijzerachtig zwart - zóo kan 'k ze niet
hebben in de portefeuille; de drukken zijn tòch ook al niet mooi - 'k heb hem gevraagd
mij de plaat terug te zenden als 't ànders niet mogelijk is, - of laat Bouwens ze anders
drukken, - zie zelf, zóo kan 't niet.
Ik heb den brief van Keppel gekregen: zijn explicatie was niet noodig geweest nà
de jouwe.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Groetend
t.t.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 29 juni 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1086

[1:1]
Maandag 29 Juni 91
Mijn lieveling mijn Beb, schrijf je nu heelemaal niet meer? - 'k Heb gedacht dat je
van daag hier zoudt komen en dat valt nu zoo vreeselijk tegen; en geen brief ook.
- Gisteren heb 'k aan m'n teekening gewerkt maar 'k moet er vandaag ook nog aan
geven en dan denk 'k er morgen ochtend meê naar Buffa te gaan; tenminste als-ie
goed wordt. Ik heb Wisselingh ook nog geschreven om te vragen of hij die etsen
wil houden. Dat moest hij nu maar doen, vind ik, - als hij 't doet en Buffa neemt die
teekening dan ga 'k gauw een en ander koopen van stoelen en 'n paar mooie lappen
enz. voor
[1:2]
m'n atelier - en dàn ga 'k model nemen en heel hard studeeren. Ik ben vol werklust
- die schrik in Utrecht heeft me goed gedaan en 'k sprak 's avonds Breitner die er
ook geweest was en die portretten volstrekt niet slecht of leelijk vond - alleen wat
vuil van kleur. Nu weet 'k wel dat hij voor mij heel toegevend is en vooral tegen over
mezelf, en dat hij 't ook niet anders vinden kàn als ik. Dat weet je van ieder artiest
in 't algemeen en in 't bizonder Br. dien 'k zoo goed ken. Hij vond 't ook slecht
gearrangeerd en gehangen en dat groote ding van Derkinderen niet op z'n plaats hij is zelfs zóo ver gegaan dat hij 'n brief geschreven heeft erover aan Juffr. Fles. Iemand die zoo'n hoog
[1:3]
woord voert in 't openbaar, vindt Br., en zoó impertinent is om b.v. Kobus z'n
schilderijen niet te willen hebben, vind ik - daar zou je iets anders van mogen
verwachten. Nee, daar is geen kwestie van, die tentoonstelling is 'n bewijs van haar
incompetentie; - de intentie is goed, nu ja! Dat heeft ze van ''t hooren zeggen. - Ik
ben gisteren aan Willem begonnen - maar 't hoeft eigenlijk niet meer zegt hij - omdat
hij niet uitgeeft - om drie redenen die 'k je wel 's zal vertellen en waarvan eeén is
dat Mieb 't niet prettig vindt.- Maar 'k heb er toch wel plezier in om 'n ets van 'm te
maken.
We hebben gisteren weer met z'n drieën gezellig gegeten bij Kras en gisteren
middag heeft Jacobus bij me koffie gedronken,
[1:4]
erg gezond en vrolijk en kaalhoofdig. Beb, wanneer kom jij weer 's? Zullen we nog
gaan wandelen? 't Zou alleen Woensdag kunnen; 'k heb 't deze dagen erg druk en Donderdag Sam en de Keizer - willen we dan maar zeggen Saterdag Bebpy lief?
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Kom Woensdag dan hier, anders zal 't moeielijk zijn, Donderdag, met [xxxx] op de
treinen en blijf dan Woensdag nacht maar hier bij Macha. Ja Beb? Daar werd
gescheld, 'k dacht dat jij 't was en nu was 't de kruier! En toch heb 'k nog wel idee
dat je komt omdat je heelemaal niet geschreven hebt - misschien straks koffie
drinken? Het is nu even twaalf uur, - m'n teekening ligt te droogen. - Willem gaat
van daag niet naar Bussum en Hein niet naar Bodegraven, zooals ze van plan
waren. Van morgen is Hein al bij me geweest om half tien toen 'k nog in bed lei.
Dag mijn eigen lieve lieve Beb, dag mijn Bebpy-kindje lieveling
je eigen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 juni 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1088

[1:1]
Jan van der Heyden Dinsdag
avond 30 Juni 1891
Mijn lieve Bebpy, we gaan vanavond naar de repetitie van de Taptoe op den Dam,
- en nu is er heel weinig tijd over. Ik wilde je toch nog even 'n woordje schrijven.
Vanochtend heb 'k je brief gekregen - jij den mijnen ook zeker wel? en nu woû 'k je
nog even zeggen vooral morgen te komen en niet Donderdag. Vin je dat ook niet
beter? - Wisselingh heeft me nog niet geantwoord; dat vind 'k niet heel aardig - m'n
teekening is ook niet afgekomen. Van morgen had 'k er zoo 't land aan dat 'k dacht,
weet je wat, 'k ga maar met Willem meê naar
[1:2]
Bussum, dan maak 'k eerst Martha's portret af. - Maar 't portret is niet af gekomen
hoewel 'k den heelen middag gewerkt heb en om half vijf weer hier was. Hein stond
op me te wachten en nu hebben we zamen gegeten en heeft hij les. - Maar zoo
meteen komt hij terug - hij maakt 't kort van avond - 't is de laatste keer, naar 't schijnt
vóor de vacantie - en dan gaan we naar den Dam, en later Willem van den trein
halen. Nu zal 'k morgen ochtend thuis blijven totdat jij bij me komt en dan gaan we
zamen uit, als je wilt.
Paultje was weer heel aardig van daag, hoewel hij 'n sterke manie
[1:3]
schijnt te hebben van slaan. Hij kwam wel dadelijk op me af toen hij me zag, zoo
aardig - maar later sloeg hij me op m'n hoofd, eerst met 'n hark, toen met 'n vlag,
toen met 'n paard, toen met 'n vouwbeen en eindelijk met z'n handjes. 't Is waar dat
'k 't 'n beetje aanmoedigde - omdat 't iets is wat hij later vanzelf weer afwent, en 'k
hem zoo gek vind als hij zoo is. Willem is naar Bussum, bij Veth, waar Mieb van
daag gekomen is. 't Schijnt dat v.E. 't 'n beetje naar vindt dat ze geen belet gevraagd
heeft bij hem - ten minste Martha zei er iets van.
[1:4]
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Beb, wat heb je nu weer gedaan vandaag? Waarom had je me niet geschreven dat
je hier zoudt komen? - 'k Begrijp niet wat je al dien tijd doet zonder Pim - 't portret
van M. is eigenlijk heel leelijk maar 'k wou zoo graag zien dat 'k er nog iets van
maakte voor de Tentoonstelling van de Etsclub. Bebpy, nu reken 'k vast op je morgen
ochtend bij mij (wat 'n nare pen!) komt. Gisteren avond ben 'k 'n beetje onwel geweest
- koû schijnt 't - maar 't is vandaag al weer beter. Dag mijn lieve Beb, mijn eigen
Bebpy - krijg 'k nu vanavond weêr 'n brief of niet meer? Kom in ieder geval morgen
en blijf morgen nacht bij je vriendin, juffrouw Macha.
Dag mijn Beb - Hein is er nog niet - dag mijn lieveling
je eigen
Pim

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [3 juli 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Je hebt mijn vorig schrijven onbeantwoord gelaten. Ge zult me echter erg
verplichten als je eens spoedig met die mijnheer van Vloten, waar je me over
gesproken hebt, bij me komt. Ik heb eenige aquarellen staan, waaronder de
heistelling die je nog al goed vond.
In afwachting van eenig bericht, na groeten
t.t.
GHBreitner.

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Putten
Datum: 4 juli 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Putten 4/7 1891.
Waarde Witsen, Het is al lang geleden dat Ida me verzocht de groeten te
beantwoorden die ge haar toen liet toekomen. Stanny heeft je nog steeds niet
geschreven om je te bedanken en ik ben het nog steeds niet met mijn geweten eens
of ik haar wel zoo'n enorm cadeau mag laten aan nemen. Zij was bang onvriendelijk
te zijn het niet aan te nemen. Enfin zij zal het nu wel eens trancheeren. Zij heeft nog
geen gelegenheid gehad een en ander te zien doch zal in de volgende week wel
gaan. Ik was er met Ida en ik moet zeggen onze portretten kunnen meê doen. Komt
gij er nog let dan eens op een lijst in het rechter achter kamertje, geheel hout zeer
mooi om te zien, of die voor Jantje of voor het mijne soms
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[1:2]
beter zouden zijn. Kunt ge Stanny nu ook niet eens doen. Zij ziet er een boel beter
uit en als ge er in kunt zien wat ik er in zie zoude het mooi worden. - Dat zoude
zoo'n aardig trio vormen.
Wat de tentoonstelling aan gaat waar ik een groot uur was; vond ik Israels en de
Marissen niet naar ik verwacht had. Vooral de Marissen vielen me tegen na jelui
ophemeling. Hoewel van Mathijs uit London en één van Jacob en misschien wel
één van Willem prachtige dingen waren. Mesdag's groote stuk vond ik leelijk - Toorop
en Floris Verster enz. enz. een massa lui afschuwelijk - Dijsselhof viel me nu tegen.
Bastert, Bauer, Blommers, Kever, I. Isreals, Mauve zoo zoo vertegenwoordigd.
[1:3]
Kamerlingh Onnes viel me nu zoo tegen, Wally Moes erg meê.
Jan Veth uitstekend
Whistler idem
Zilcken goed
de Zwart ook heel aardig en je dingen uit London heb ik bewonderd. Opvallend
mooi, zacht en afgewerkt tot volkomenheid vond ik je handsome waar ik ook de ets
van heb en of die zoo mooi hing? Ik weet het niet, maar ik vond haar zoo goed of
beter als een der anderen. Het viel me op dat je London bij Sneeuw Waterloo Bridge
zulke mooie sneeuwlijnen had, het zag er heel anders uit dan bij Arti.
Je Amsterdam was een openbaring voor mij, alleen vind ik als ik je mijne meening
zeggen mag de schuiten aan de voorkant wat stijf en vierkant wat ouderwetsch als
ge wel eens op houtgravuren ziet.
[1:4]
Ik heb van daag geschreven of ik die drie stukken nog kan krijgen en ik hoop dat
ze nog niet weg zijn. Breitner's stuk heb ik helaas niet opgemerkt. Het hing ook nog
al vol en zoo veel leelijks of ten minste weinig moois.
Jantje vind ik heel goed gelijkend en beide portretten zouden veel beter uitkomen
als er niet zooveel mozaiek om heen was. Zij hebben anders een goede plaats
gekregen.
Nu wanneer zie ik je weer eens?
t. à t.
Frank
(Jantje René is Maandag jarig. Komt ge soms met Betsi of alleen telegrafeer dan
nog, Stanny is dan ook hier.)

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [4 juli 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1142

[1:1]
Saterdag middag.
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Mijn lieve Beb, 'k zal morgen avond toch maar komen om 6 uur in Haarlem, - 'k ben
van daag weer door gegaan aan de teekening en morgen zal die wel afkomen en
dan ga 'k Maandag naar Buffa - er is wel eenige kans dat 'k niet kom en als 'k er
om 6 uur niet ben moet je maar denken dat 't m'n schuld niet is - maar ik zeg dit
maar voor alle zekerheid omdat je 't niet zoudt begrijpen, maar 'k denk wel dat 'k
allicht éen gulden zal kunnen leenen van de éen of ander. - Ik heb gisteren avond
Martha nog gezelschap gehouden tot half elf en de jongelui hebben op me gewacht
in de Union. Martha ging weer opgewekt naar Bussum en Willem was ook in z'n
schik dat 'k nog met Martha heb kunnen praten.
[1:2]
Daar komen m'n schilderijen uit Rotterdam terug - gelukkig franco, - ze zeien van
'n heele vracht, de trappen op - toen heb 'k hun groote handen gevuld met sigaren.
Gelukkig waren ze heel tevreden - lieve Beb, nu gaan we morgen maar prettig
wandelen, in onze duinen Bebpy? - 'k Kreeg van ochtend al weer 'n briefje van
Breitner en heb zoo even geantwoord dat 'k er niets aan doen kan, enz.
Lieve Beb, mijn Beb, nu ga 'k maar weer aan 't werk - 'k heb ook nog 'n heele
boel andere dingen te doen.
Dag mijn lieveling
je eigen
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 6 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1089

[1:1]
Maandag middag 6 Juli 91
Mijn lieve Beb, Ik was van ochtend om 6 uur alweer aan m'n teekening omdat 'k 'm
graag klaar woû hebben en 'm buiten dien nog in den passepartout moest plakken
- en van ochtend ben 'k er meê gegaan naar Buffa - maar Tessaro was niet in 't land
- 'k heb 'm daar nu maar gelaten, hij komt in veertien dagen weer terug, dus moet
'k wel geduld hebben; - 't viel me erg tegen ook wel 'n beetje - maar daar kan niemand
iets aan doen, - dat éen van de verkochte teekeningen in Utrecht van Buffa is: 't
paard voor den hansome, dien Frank zoo goed vond, - dus heb 'k er maar twee
verkocht - enfin 't is toch heel mooi. - 't Meeste spijt me dat 'k nu deze en volgende
week heelemaal geen geld heb en geen kans
[1:2]
zie om er aan te komen voor 't oogenblik, nu 'k zoo veel noodig heb voor m'n werk
enz. enz. Maar 'k ben maar weer hier heen gegaan en nu ben 'k bezig platen te
vernissen voor Breitner die hij me van daag zond - en dan begin 'k maar weer nieuwe
teekeningen.
Nu is 't bij half zeven en moet 'k naar de jongens - 'k heb de platen naar den kruier
gebracht en heb nieuw papier opgespannen - van middag heb 'k door de stad
geloopen met I. die druk bezig was met z'n f. toestel op de Munt toen 'k 'm zag - we
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hebben zamen koffie gedronken bij Mast en hij heeft heel druk en aardig zitten
praten. Zooeven was hij hier ook weer om nieuwe boeken te leenen. - Beb, 'k zal
maar goed doorgaan met werken en me niet ophouden met alles wat niet gaat
zooals 'k 't wil - maar als 'k dan ook maar kan werken, en niets
[1:3]
doen als werken, op mìjn manier - en dat is heel exclusief - Martha moet van de
week ook af en portretten van Kloos en Hein - en nieuwe teekeningen en dan 'n
heele boel schilderen voor studie en 'n goed schilderij maken voor September - Arti.
- Bebpy, jammer vin 'k 't eigenlijk alleen omdat Fr. 't voor mìj doet, en hij die
teekeningen niet eens wezenlijk mooi vindt - maar 'k zal net doen of 'k er niets van
weet en jij moet dat ook doen en dan zal hij 't niet te weten komen; enfin, 't is heel
goed. - Nu moet 'k uitscheiden lieve Beb.
Dag mijn lieve lieve Beb, zal 'k nu Saterdag komen en dan den heelen dag in de
duinen met mooi weer Beb? Dan reken 'k daar op met alles.
Dag mijn lieveling, - vind 'k van avond 'n brief - dag,
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1090

[1:1]
Donderdagmorgen
9 Juli 1891
Mijn lieveling mijn Beb, wat 'n heerlijke lange prettige brieven schrijf je me toch
tegenwoordig. Gisteren avond eén toen 'k thuis kwam, dien neem ik dan zoo prettig
meê naar boven in m'n zak om in bed te lezen - en van ochtend weér een toen 'k
uit m'n badje kwam - 't was 't schellen van den postbode maar dat wist 'k niet en
deed daarom gauw m'n lange winter jas aan om te gaan kijken. Ik dacht Wisselingh
misschien. Maar die schijnt niet te komen; - die teekening is heel goed zoo bij Buffa,
- de volgende week zet hij 'm voor 't raam omdat er zooveel Amerikanen in de stad
zijn! Lieve Beb 'k ben gisteren voor 't laatst in Bussum geweest, Martha is af en heb
'k nu hier, pas gefixeerd - ikzelf vin 't nog al goed, tenminste alles wat 'k er van
[1:2]
maken kan op 't oogenblik. Toen 'k terug was in Amsterdam kwam 'k Free tegen op
't Damrak en toen 'k niet met hem meê wou loopen is hij weer terug gegaan naar
den Dam met mij - en inviteerde hij mij (om me uit te hooren) om bij Fricke even 'n
glaasje te drinken. Hij sprak over Willem (Martha schijnt hem over verteld te hebben
wat 'k haar gezegd had) - en zei dat hij er zich niet mee wou inlaten omdat W. dan
denkt dat hij er achter zit als 't soms verkeerd mocht loopen. Nu, ik zei niet veel en
heel toevallig - want ik dacht dat W. in Bussum was (Juffrouw Pijnappel stond al om
half eén op hem te wachten: hij had getelegrafeerd) - kwam Hein met Willem onze
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plaats voorbij - bij Fricke, - toen is W. met F. meê gegaan naar den trein, en Hein
met mij naar m'n atelier. En als H. dat niet gedaan
[1:3]
had, zou Bebpy gisteren avond of ten minste van ochtend 'n brief gehad hebben want 'k dacht gebruik te maken van 'n uurtje tusschen 5 en 6 om rustig hier te gaan
schrijven. En verder zijn Hein en ik den heelen avond zamen geweest en thuis
gegeten en hebben onze laatste stuivers broederlijk gedeeld. - Bebpy lief 'k ben
benieuwd hoe je dat portret van Martha vinden zult - maar kom maar niet hier Beb
- 't is heel goed zóo - en lieve brieven zijn veel prettiger en vooràl beter voor alles
dan lieve Bebpy zelve - Beb, dat is misschien iets wat je niet begrijpt omdat in jouw
gevoel 't zoo anders is - maar Beb, als je ook blìjven kon, ja dán, - nu ja, je weet 't
wel, Bebpy?
Beb, nu is 't half zes, 'k heb sints van morgen goed gewerkt en ook nog platen
vernist voor
[1:4]
Breitner die me er om telegrafeerde, - ik heb van Wisselingh nog niets gemerkt dus
zal hij van daag ook wel weer niet komen. - Ja, heerlijk mijn Beb, laten we Zondag
den heelen dag zamen zijn, - in de duinen of waar je wilt - mij dunkt ook dat 't te
druk en onrustig zijn zal in Zandvoort - maar lieve Bebpy, vin je 't in de duinen niet
goed? met Pim? Dan gaan we weer bij Jan op Zomerzorg eten, laat, als er nog
maar heel weinig menschen zijn. - 't Is wel vervelend dat de Koolen weer buiten zijn
en we misschien Cateau zien zitten hier of daar op 'n duin, - Beb, als 't weer maar
mooi is en niet meer die akelige koude wind.
Bebpy hoe is 't nu met je hoofie? Mijn hals is weer in orde, bijna, - soms doet 't
in eens erge pijn. Vervelend dat Verwey naar Utr. gaat - 'k woû dat 'k m'n dingen
weg kon nemen tegen dien tijd.
Dag mijn lieveling mijn lieve lieve Beb, Bebpy, lief kindje van Pim, - dag Beb
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1091

[1:1]
Vrijdag middag 10 Juli 1891
Lieve Beb, mijn Bebpy waarom ben je niet even gekomen van daag? dat vin 'k nu
toch zóo onaardig - o Beb, - hoe kon je 't laten, - begrijp je 't zóo weinig Beb - 't is
toch 'n groot verschil om den heelen dag hier te komen en alles wat dan 't gevolg
is - en eventjes bij Pim komen kijken en 's eventjes goeien dag kussen. Beb, dan
had je meteen kunnen zien waaraan 'k werk. - 'n Nieuwe teekening van die kerels
uit den tijd van Ewijkshoeve 'n jaar of vier geleden, je weet wel. En dan had je Martha
kunnen zien, 't portret bedoel 'k - en Pim in levende lijve!
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[1:2]
Bebpy je hebt me anders heerlijke brieven geschreven, hoewel dat kleintje van van
morgen... nu ja, maar toen had je zoo weinig tijd - en 't was toch erg lief om nog
even te schrijven. Beb, gisteren avond heb 'k met Willem gewandeld die me een en
ander te zeggen had, 'k zal 't je wel 's vertellen, - en we zijn maar heel even in de
stad geweest en toen gauw weer naar huis. - Hoe laat kom 'k nu Beb, Zondag? Zal
't heerlijk zijn? - Maar misschien kom 'k wel niet! Nee, in ieder geval, lief Bebpy lief,
lief, lièf kindje, mìjn Beb - en hoe heb je 't van daag gevonden in Amsterdam?
[1:3]
Wisselingh schijnt weer niet te komen.
Beb vertel me 's bij gelegenheid wat je mama van Verwey heeft gehoord over
Kloos. Want hij weet zoo weinig van hem af, - zeker allemaal leugens! Nu ga 'k weer
aan m'n teekening mijn Beb, en straks schrijven aan Frank - dat heb 'k aldoor
uitgesteld - en dan aankleeden en naar de jongens - dag mijn lieveling, dag mijn
Bebpy - mijn eigen Beb. Beb 'k had zóo graag 's eventjes je hoofie tusschen m'n
handen genomen van daag, en had 't zóo graag 's even gekust, dat lieve hoofie van
mijn Beb
dag,
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 19 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1092

[1:1]
Zondag morgen 19 Juli 91
Mijn lieveling mijn Beb, ik heb gisteren avond je brief gevonden en heb 'm in m'n
bed gelezen. M'n bed staat nu in 't atelier, in de donkere hoek waar de kist stond en die staat op m'n slaapkamer bij 't raam - maar 'k geloof dat 'k m'n bedje weer op
neem en terug breng naar de slaapkamer want 'k slaap niets goed - 't is anders wel
aardig - 't atelier lijkt dan zoo vreeselijk groot en zóo veel er in, 's nachts in half
donker van de lichte nacht buiten - erg fantastiesch - maar mijn Beb, 'k wou wel dat
'k in Ruurlo sliep, ook op zoo'n kamertje naast Bebpy, - Beb, zou 'k er wel rechtòp
kunnen staan? - 't Is wel vervelend als 't er zoo benauwd is, Beb dat is niets goed
voor je hoofie.
Dat weg gaan was heel raar - 'k stond in eens zoo bij mezelf - en toen ben 'k
langzaam terug gewandeld naar den Dam, zóo stil, zóo alléen.
[1:2]
Nu zit 'k aan de tafel; 'k kom net uit m'n badje in de andere kamer - zoo donker en
veel zon buiten; 'k verlang zoo om daar iets te schilderen dat dan geschikt zou zijn
voor Arti en waaraan 'k veel studie heb, - want 'k kan geen model vinden, dat is
altijd moeielijk. - Ik heb wel gewerkt aan die teekening maar eigenlijk doe 'k weinig
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anders dan lezen in die dingen van Huysmans en ouwe Nieuwe Gidsen enz. - want
'k voel me den laatsten tijd ónwel, al dien laatsten avond op onze duin, Beb - toen
je die perzikjes at. Nu van daag moet 'k etsen drukken voor Breitner, die zond me
gisteren drie platen, - 'k weet niet of 't erg mooi is, wel goed denk 'k - en van middag
krijg 'k 'n bezoek van van Laar uit Middelburg - docent aan de hoogere burger school
en oud student uit den tijd van Kloos en Chap enz., iemand die niets anders doet
[1:3]
dan praten en alles aanneemt wat hem gezegd wordt, waarvan door sommige heel
veel misbruik wordt gemaakt - 't is eigenlijk 'n stupiede kerel maar hij interesseert
zich erg voor schilderkunst zonder eenig begrip trouwens, en voor de nieuwe letteren,
- kent v. Deyssel heel goed van wien hij allerlei onmogelijke verhalen doet - als 't
lang duurt is hij onuitstaanbaar vervelend, - voor éventjes wel amusant. - Naar alle
waarschijnlijkheid zijn Martha en Free van daag gegaan. 'k Kreeg gisteren 'n briefje
van haar: 'k had haar gevraagd om den naam van 't hotel in Ruurlo, nu zend ze er
twee! - omdat 'k zo bang was dat mijn brief in verkeerde handen mocht vallen. Bebpy wanneer gaan we nu wandelen daar bij jou - zal 'k op den 13 aug. komen of
maar wat later? Beb, zou er wel plaats wezen tegen dien tijd? Bebpy je bloemen
staan nog zóo mooi - nu
[1:4]
veel mooier dan toen ze pas uit 't doosje kwamen. Ze staan op de kachel en ze
geuren heel eigenaardig. - 'k Heb van nacht zoo van je gedroomd en gisteren nacht
ook zoo gedroomd, maar toen van v.d. Valk die in Parijs is - en zoo verschrikkelijk
duidelijk en akelig - 'k ben elken keer huilende wakker geworden, en nat van
transpiratie - en beide keeren heb 'k moeten opstaan om 'n glas water te gaan
drinken in de keuken, - om 'n uur of drie - 'k denk dat 't door 't atelier komt, maar
hoe begrijp 'k niet - of door 'n matras die 'k heb laten maken en die veel te zacht en
te warm is - 'k heb ten minste van daag aan de juffrouw gezegd dat ze de oude er
maar weer moest op leggen. Dag mijn lieve Beb, schrijf je me gauw - 't is zóo heerlijk
- maar lieveling, je moet er toch niet te lang voor ópblijven en niet moe zijn de
volgende ochtend. Schrijf dan maar liever korte briefjes en wandel veel. Dag mijn
eigen lieve Bebpy - dag mijn lieveling, mijn Beb. Beb 't heeft me zoo'n goed gedaan
die dagen in de duinen, is dat nu al 'n week geleden! en Beb al zoo lang weg nu lieve lieve lieve Beb, Pim's Bebpy
dag
je
Pimmy

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [20 of 21 juli 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik dank je wel zeer voor de afdrukjes, ze zijn heel mooi en 't papier, vind ik, ze
hebben niet dat harde wat de anderen hebben. Nu hoop ik maar dat je gaauw me
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de anderen en de koperen plaat zend, dan kan ik daar eens wat op maken. Op de
anderen heb ik getracht te teekenen maar die zijn niet geschikt zoo dat ik ze weer
uit vlak.
Hoe denk je over je plan om mijn leerling te worden op je oude dag. Geld hoeft
voor jou geen bezwaar te zijn. Ik zou het alleen voor de eer willen doen. Maar jij
bent zoo'n rare chinees, dat ik nooit weet wat je nu eigenlijk meent. Ik dankt je ook
nog voor je tien gulden. Ik zat er erg om verlegen.
Na groeten
t.t.
GHBreitner.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 20 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1116 en tweede blad van 1162

[1:1]
Maandag morgen 20 Juli 1891
Mijn lieve Beb, nu weet je nooit waar 'k van daan kom, - van morgen om 9 uur was
'k òp, en om tien stond 'k op den Amstel pont - waar ging Pim zoo vroeg naar toe
Beb? Weet je 't al? - Als je z'n gezicht gezien hadt, - o zeker wel 'n beetje pijnlijk
hoewel erg gedecideerd! - Dan hadt je 't wel kunnen raden; - en 'n half uur later op
dien zelfden pont - is pont wel mannelijk, o nee, zeker niet - hadt je 'm kunnen zien
staan, met 'n tevreden gezicht bloed spuwend in de Amstel. - Maar Beb, Stark is 'n
handige vent en Pim heel resoluut want eerst zei Stark, zouwe n'em d'r wel uit halen
en zei Pim, ja zeker dan is ie er uit, - ja zei Stark als ie 'r uit kòmt. - In ieder geval
probeeren zei Pim. - En nu 't hoofd niet te veel achter over meneer Witsen, - zoó 'k moet 't voorzichtig án doen
...........
Is ie er uit? - Nou, kijk maar 's - en 't is goed ook, beenvlies ontsteking aan den
verhemelte wortel!
[1:2]
Je heb je knap gehouën meneer Witsen, dat moet pijn gedaan hebben - nu spoelen
maar met warm water enz. enz. - enfin, 'k heb nu nog 'n beetje nà pijn en vooral 'n
raar gevoel, zoo'n gat - maar 'k ben heel blij: van nacht heb 'k bijna niet kunnen
slapen en gisteren met 't eten bij Kras, zijn v. Laar en Hein naar de apotheker
geloopen om 'n pijnstillend middeltje te halen - daarbij mijn Beb, die ongesteldheid
sints Vrijdag eigenlijk, die me vannacht begon te verontrusten - 'k heb van nacht in
'n medisch boekje liggen lezen over vergiftigingen maar dat was allemaal maar
fantasie van me om dat te denken. Nu van morgen heb 'k maar 's laudanum
genomen, hoewel 'k daar erg tegen ben. - En nu voel 'k me veel beter; - 'k had me
al voorgenomen om 's 'n paar dagen thuis te blijven, zoólang tot 'k weer heelemaal
beter was, - maar nu lijkt me dat overboodig. Wat zegt Bebpy er wel van, dat Pim
zoo al die dingen schrijft? Heeft hij niets beters te schrijven? O ja Bebpy. Kobus is
gisteren hier geweest, na de koffie. Hij kwam om 't portret van Martha te zien en hij
vond
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[1:3]
't heel mooi naar 't scheen, - daar was 'k toch wel heel blij meê: 't is zoo'n
zeldzaamheid dat iemand begrijpt - of moeite doet om te begrijpen - wat je gewild
hebt: meestentijds oordeelen artiesten naar zich zelf, Breitner b.v. over Toorop waar
hij niets in ziet enz. enz. 'k heb drie tomaten voor hem gebakken en hij heeft ze met
smaak op gegeten, je hadt 't moeten zien, Beb, - en toen is v. Laar gekomen, - die
heeft verzen van Gorter voorgelezen en hoewel Jacobus telkens zei, kerel dat deugt
heelemaal niet, je accentueert verkeerd - ging hij toch [1 uur[?] door, tot dat we
zeien, kom leg dat boek nu 's weg van Laar. - Hij wou absoluut etsen van me koopen
en dat heb 'k hem toen maar laten doen omdat 'k zag dat hij ze eigenlijk cadeau
wou hebben: hij heeft er vijf meê genomen die 'k hem heb laten uitkiezen à f 10.
Voor Jaap Batavier heb 'k er 'n paar laten encadreeren, omdat hij altijd erg
goedwillend en aardig voor me is, - 'n beste jongen die Jaap, en hij gezegd had dat
hij er 'n paar van me woû
[1:4]
koopen. - Nu, dat wou 'k niet, - 'k ben only too glad zooals Frank zei als 'k hem ook
's aangenaam zijn kan.
Maar dien v. Laar zou 'k ze nooit geven uit sympathie, als hij ze dus toch hebben
wil moet hij 't zelf maar weten, 'k vin 't anders 'n vervelend ding, altijd dat verkoopen
en koopmannetje spelen en te moeten hooren van veel of niet veel, - 'k wou dat 'k
alles kon weggeven; aan menschen ten minste, die 'k 't waard vind.
Van Laar vertelde ook van van Deyssel, onder meer - dat hij zoo'n hekel heeft
aan Free, - dat, verleden jaar, Free, toen Thijm in Bussum was, hem zulke groffe
impertinenties heeft gezegd, dat met 't weg brengen naar 't station v. Deyssel voor
uit is geloopen om zich in te houden en geen scène te maken, - dat, François die
er toen ook was hem na is geloopen en hem gekalmeerd heeft; o.a. moet Free
gezegd hebben: 'k kan wel zien dat je nooit met fatsoenlijke vrouwen hebt omgegaan,
- hatelijkheden tegen z'n vrouw, tegen haarzelve enz. Beb, 'k voel me van daag toch
nog niet lekker, hoofdpijn, erg gedeprimeerd, - ook door 't niet komen van dat model
- enz. Ik verlang anders erg om te werken, - maar Ietje, ben 'k bang, werkt me tegen;
'k had hem
[2:5]
verteld eergisterenavond, dat 'k dat modelletje hebben wou, en de juffr. vertelde me
dat hij haar gisteren zelf besteld heeft, - dat vin 'k erger dan flauw. - Van Chap
hoorde 'k dat Samson den zaaier van Thijs Maris naar Millet gekocht heeft, zoodat
hij in den eersten tijd wel niets anders zal koopen. - Beb, zooeven nam 'k dat
mediesche werkje nog 's op en toen zag 'k 'n hoofdstuk over koude baden, - en nu
heb 'k dat gelezen en begrepen dat 'k daárdoor zoo ben; - 't staat er heel duidelijk
- en de verschijnselen komen overeen. Zelfs die kiespijn en hoofdpijn. Alleen moet
'k me dan, volgens 't boekje, tot de zwakke individuen rekenen. Of ook eigenlijk
weer niet, omdat, volgens de regelen die men in acht behoort te nemen bij 't gebruik
van koud water baden, ik allang dood of tenminste heel ziek had moeten zijn, b.v.
er staat van niet langer dan drie minuten bij heel lage temperatuur. Nu weet 'k niet
hoeveel graden dat water hier is zoo uit den kraan, maar in ieder geval is 'n half uur
te lang - enfin, 'k heb er veel van geleerd, - ook
[2:6]
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b.v. dat mijn Beb 't nooit of heel zelden en voorzichtig moet doen. Van daag, door
't gaan naar Stark heb 'k 't nagelaten - nu zal 'k 't de eerste dagen niet nemen en
verder alleen zóo als voorgeschreven wordt. - 't Is curieus 'k dacht dat 't zoo goed
voor me was! In den winter niet langer dan 'n halve minuut! Goed dat 'k 't weet
Bebpy-lief - en daarvoor schijnt 't dat je toch nog 'n sterk gestel moet hebben. Beb,
krijg 'k van daag nu 'n brief, van avond mijn Beb? - Bebpy schrijf je dan ook alles
zooals ik nu? Maar vanzelf minder langdradig hè Beb, - of vindt Beb 't wel 'n prettige
brief? - Beb die etsen van Breitner is nog niet veel, 'k heb ze 'm van morgen
gezonden, - ik ga nu maar 't eerste 't beste model bestellen voor morgen; dan kan
'k ten minste werken. Nu zal 'k maar uitscheien Bebpy-kindje - Beb was je maar hier
van daag - of ik bij jou - nu dat komt later Beb en zal 't dan heerlijk zijn - maar 't moet
niet te lang duren. Beb, kun je niet 's 'n dagje in Putten komen en ik hier van daan,
oòk?
Dag mijn lieveling, dag mijn Beb, - Bebpy, Pim is jouw eigen, eigen lieve jongen,
van jou Beb, Beb's
Pimmy.
Is 't niet te veel Beb, vandaag weer 'n brief? Ziet je mama ze?
'k Zal toch maar schrijven Bebpylief, dag.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1093

[1:1]
is 't Din`sdag? middag 4 uur
21 Juli 1891
Lieve Beb 'k kan wel dadelijk beginnen met te schrijven, Beb 'k ben zoo in m'n schik
- net 't tegenovergestelde van 'n half uur geleden en mijn Beb, dat is door Bebpy
d'r brief; - je brief van gisteren avond en van ochtend, - van morgen kreeg 'k den
eersten en dit is nu de tweede van daag! Dank je wel mijn Beb, lief Bebpy. Maar
Beb, gisteren avond toen je schreef je bent zeker niet op je atelier, - toen was 'k bij
de jongens dat kun je wel nagaan. We hebben pas om half negen gegeten en later
ben 'k zóo beroerd gaan voelen, na 't eten, - en 'k had zooveel laudanum genomen,
dat niets geholpen had - dat we uit zijn gegaan om te zien of Sam al terug is - maar
nee, die kwam pas Vrijdag en toen zijn we in 'n rijtuig gaan zitten en hebben de
jongens mij naar huis gebracht - maar 't is zóo gauw weer beter geworden dat zullie
nog 'n heelen tijd gebleven zijn, gezellig om de tafel met 't gas op en 'n lamp - en
Ietje ook nog even gekomen
[1:2]
is van beneden, - Willem riep hem toen we hem hoorden thuis komen, - maar dadelijk
hebben Hein en ik - op Willems raad, die zei dat 't kwam van de verf lucht in 't atelier
- mijn bed opgenomen en weer in de slaapkamer gebracht en nu van nacht heb 'k
veel beter geslapen mijn Beb, maar toch weer erg gedroomd, hoewel zonder huilen,
- maar 'k ben heel laat opgestaan, toen je brief kwam en heb dien nog in bed gelezen.
Later, nadat 'k platen van Breitner had geprepareerd - hij schreef me er om van
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ochtend - voelde 'k zóo beroerd dat 'k weer ben gaan liggen en aan Hein geschreven
heb dat 'k maar niet kom eten. Nu blijf 'k van daag thuis: 'k heb de juffr. 'n pannetje
laten halen en 'n zak Sago, en melk ook en Kaneel en daar mee ga 'k m'n middag
maal fabriceeren, - 'k heb verder den heelen dag liggen slapen, hier op 'n matras
op die kist in 't atelier - totdat je tweede brief kwam - en nu voel 'k me lekker en erg
in m'n schik - alleen ben 'k 'n beetje bang om weer te eten, dan krijg 'k 't weer terug
en dat zware gevoel in m'n hoofd en vooral
[1:3]
in m'n beenen vind 'k zoo vervelend, - 't is jammer dat Sam niet in de stad is - nu
duurt 't misschien langer dan noodig is. - Daar krijg 'k boodschap terug van Hein
dat hij zelf direct bij me komt. Ik had n.l. laten vragen om 't fleschje laudanum; dat
heeft Willem gisteren avond meê genomen omdat hij bang was dat 'k er te veel van
zou nemen! Wel heel goed bedoeld maar nu heb 'k van daag niets - 'k ben er zelf
zoo bang voor omdat 't beroerd goed is, 't maakt heelemaal lam en die pijnlijke
zwaarheid in m'n beenen is zeker daar door - maar als laudanum niet helpt, wat
dan? Ik heb nu 't wit van vier eieren genomen en dat schijnt te helpen. 'k Voel me
nu heel goed en kan heerlijk denken aan Beb, zonder pijn en zonder akeligheid dat brengt de toestand meê schijnt 't anders. Nee, mijn Beb, mijn Bebpylief morgen
is Pim heelemaal beter als hij van daag nu maar thuis blijft - van avond ga 'k dan in
bed liggen lezen als er niemand komt om me gezelschap te houden - alleen vind 'k
eigenlijk wèl zo prettig nu Beb niet bij me komen kan.
[1:4]
Beb 'k wou nu maar dat Martha ook in Ruurlo was en jij 'n beetje meer rust hadt.
Dat wakker worden 's nachts is zeker door de benauwde lucht - Beb wat vervelend
want 't went zoo, altijd op denzelfden tijd - Beb, kun je geen ander kamertje vragen?
Wat zijn we nu toch ook weer vèr van elkaar mijn Beb, zoo onnatuurlijk! O Beb je
weet niet hoe 'k er naar verlang om te komen en bij Beb te zijn en heerlijk te
wandelen, - en meteen te zijn uit die stinkende stad en bedorven lucht.
Maar Beb, 'k moet wel probeeren om 'n schilderij te maken voor Arti - daar heb
'k in lang niet geëxposeerd en heb dan heel veel kans van verkoopen, - en daarvoor
moet tegenwoordig àlles wijken! - Och, och, vroeger was 'k zoo vrij en hoefde nooit
te werken met dàt doel, verkoopen! - en dat zal nog zoo lang moeten duren. Enfin,
'k kan nu Donderdag beginnen, en ga dan maar flink aan den gang - maar o als 'k
die buiten lucht ruik, dan verlang 'k zoo verschrikkelijk om naar Bebpy te gaan. Beb
maar 'k zal goed werken en misschien wel iets moois ervan kunnen maken: Ietje
heeft me dat model toch gestuurd, - en later kom 'k toch zeker. Dag mijn Beb, mijn
lieveling mijn eigen kindje, - Beb, morgen ochtend schrijf 'k je weer, - de brieven
gaan gauw.
Dag mijn eigen Bebpy
je
Pimmy
Als Hein komt geef 'k hem dezen meê, - als hij 't nu maar niet vergeet of te laat op
't busje brengt! Dag Beb dag Bebpylief.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 juli 1891]
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[1:1]
Dinsdag middag 6 uur
r.

Mijn Beb, Hein is gekomen met D v. Wezel die Sam's practijk waarneemt - 't is 't
koude water, de kwaal van den dag, zei hij - en 't is morgen of overmorgen heelemaal
over - 'k ben op diëet, alleen rijst, brood, sago en rooie wijn met water! - 't Laatste
voor den dorst - en buiten dien 'n drank - thuis blijven en veel liggen. Overmorgen
komt hij terug, - Bebpy lief nu weten we 't, - 't is niets - maar wanneer je 't niet weet
is 't soms om ongerust te worden. - Lieve Beb nu is 't bijna half acht: Ietje is boven
gekomen en heeft aldoor zitten praten, - 'k dacht, om me gezelschap te houden en
hij vroeg ook of hij wat voor me doen kon enz. maar ten slotte heeft hij me geld ter
leen gevraagd - tòch geloof 'k wel dat 't 'n zekere hartelijkheid van 'm was. - Beb 't
wordt al zoo schemerachtig hier in 't atelier. Ik zit aan de tafel, - 'k heb 't witte
tafellakentje weg laten nemen en 't blauwe kleed van mijn Beb, er op gelegd dat is
heel gezellig - en als 'k nu wat eet of zoo laat 'k 'n klein servet neer leggen, - daar
zit ik nu, mijn Beb - en de rijst staat in de keuken te koken, - Hein heeft den brief
van straks meêgenomen en de juffr. laten komen om een en ander voor me te
[1:2]
halen. Hein en Willem komen van avond 'n beetje praten. Beb 'k heb ook sago
klaargemaakt en 'n flesch wijn uit de Bodega laten komen en straks ga 'k daar van
eten en drinken Beb - 'k heb ook al van den drank ingenomen en moet nu juist weer.
Beb hoe jammer toch, nu is de rijst aangebrand! en hij staat pas drie kwartier zowat
te kooken, - en nog zóo nat, - terwijl Ietje zei dat-ie twee uur moest koken! Hoe kan
dat nu, al 't water is òp - vier maal meer water dan rijst! - Nu zal 'k maar brood moeten
eten. Beb, 'k schrijf je dit eigenlijk alleen omdat 'k bang ben dat je je ongerust zou
maken, - maar je ziet wel dat 't niets is - 'k vin 't niet eens vervelend om zoo alleen
thuis te zijn - 't zijn toch aardige kamers! Bebpy moet die rijst geroerd worden, àldoor
- en moet 't vuur heel heet of zacht? Toe mijn Beb schrijf dat 's, dan weet 'k 't voor
'n volgenden keer. - Die Ie kan toch aardig praten - hij heeft heel veel begrip en 'k
geloof wel dat hij gelijk heeft - toch lijkt hij me weinig spontaan-mooi - heel veel
bedacht hoewel niet van anderen - 'n groote intelligentie enfin - 'n moedig kereltje.
- Bebpy wat doe je nu?
[1:3]
Ben je misschien ook aan 't schrijven Beb, aan je Pimmy? 'k Denk eigenlijk van niet,
want je mama en juffr. Lindo zullen wel niet zijn gaan wandelen met dat regenachtige
weer. - Bebpy lief wat heb je van daag gedaan als 't geregend heeft? - Beb, dit wordt
niet lang, maar 't hoort ook eigenlijk nog bij den vorigen brief. Nu moet 'k dezen
weer aan Hein geven! - Bebpy mìjn, ik ga nu 'n beetje liggen, - straks komen de
jongens en 'k voel moê van 't gedoe met die rijst en zoo - 't glas van de lamp is
gesprongen dat is ook zoo vervelend. - Dag mijn heerlijke Bebpy kindje, mijn lieve
lieve Beb, - schrijf Pim maar nog 's gauw 'n heele heele prettigen brief - mìjn Beb,
mìjn, Pím's liefde-lieveling,
dag
je eigen
Pim
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Mìjn Bebpy, jouw Pimmy boy.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 22 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1094

[1:1]
Woensdag 22 Juli 1891
Mijn lieve Beb, ik heb zooeven je brief gekregen, - 't verwondert me niets dat je ook
zoo gedroomd hebt, maar ik ben vooral zoo blij dat Beb goed geslapen heeft, - o
Beb, 'k weet 't zoo die keer aan 't strand, 't was zóo heerlijk. - Maar Beb, hoe zou 't
komen dat je van ochtend geen brief gekregen hebt? Ik heb er gisteren twee
geschreven en Hein heeft ze beiden op de bus gedaan. - Lieve Bebpy wat was dat
weer 'n lange dag van daag - 'k ben veel beter en 'k heb precies de raad opgevolgd
van den dokter - de juffr. heeft van daag rijst voor me gekookt en Hein en Willem
zijn van middag weer hier geweest - gisteren avond ook en straks komen ze weer
terug, - ze zijn nu gaan eten; 't is acht uur. - Ik heb van daag paletten afgebrand en
penseelen schoongemaakt en m'n boeken in orde gebracht en alles zoo'n beetje
opgeruimd - verder hier op de bank gelegen, - de tafel staat er nu bij dicht bij 't kastje
- 't is veel gezelliger, vooral
[1:2]
's avonds als de lamp brandt. - Ik heb liggen lezen, en heb ook 's 'n brief geschreven
aan Kapteyn, - dat was zoo noodig. - Nu is alles klaar om morgen te gaan werken,
- om negen uur krijg 'k model. - Toen de jongens hier zaten, 'n uur geleden, werd
er gescheld en toen Hein uit 't open raam keek zag hij zooals hij zei, twee elegant
gekleede dames. Hij is toen open gaan doen, - 't was juffr Schwartze (Therèse) die
zich zeker in den schel vergist had want ze moest bij Israëls zijn, - Hein zei dat 'k
ziek was en haar niet kon ontvangen (Ietje was uit) maar hij is boven gekomen om
'n enveloppe voor haar te halen. Ietje heeft me juist van ochtend zoo iets van de
kwestie verteld. - Hij wilde n.l. autorisatie hebben om overal in de stad te kunnen
werken, overal te kunnen staan met 'n ezel en 'n groot doek. En nu heeft hij juffr.
Schw. in den arm genomen, nu ja - om die autorisatie van den burgemeester te
krijgen, - wat 't antwoord is
[1:3]
ben ik wel benieuwd na - 't zou zeker 'n groot gemak zijn voor I. als hij op die manier,
gesteund door de politie, kon werken, - anders is 't niet te doen, om 't volk. - Van
middag heeft Hein stukken zitten voorlezen van v. Deyssel en Erens voor de
volgende aflevering - curieus werk, heel moeielijk om te begrijpen, hoewel 't heel
gauw duidelijker wordt, van v. Deyssel - enfin, dat zul je wel lezen. Beb, 'k geloof
dat ik morgen heelemaal beter zal zijn - 'k voel nu nog wel 'n beetje vervelend maar
dat is geen wonder, vooral door 't thuis zitten en 't diëet. Mijn lieve Beb, mijn Bebpy
verlang je naar je Pim - Beb, net zoo erg als Pim naar Beb? 'k Denk 't wel - Beb je
moet maar veel zoo droomen en als 't gebeurt doordat Pimmy aan je denkt dan zal
je 't wel àldoor blijven doen. Mijn lieveling schrijf ik nu weer niet veel te dikwijls? 'k
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Moest eigenlijk dezen maar laten liggen tot morgen en er dan bij schrijven, dan krijg
je 'tzelfde, maar 't lijkt niet zoo dikwijls. Maar 'k weet hoe 't is als de post voorbij gaat
zonder brief - en daarom zal 'k 'm maar
[1:4]
weer aan Hein geven straks. - Die arme Hein wordt zoo gemeen behandeld
tegenwoordig door iemand die 'n goeden vriend van hem leek maar die hem nu
opoffert voor 'n beetje ijdelheid en f 500 per jaar. Hein had 'n leerling die tegen Hein's
advies examen heeft gedaan en niet geslaagd is. Die jongen is toen naar Mendes
gegaan die hem aangenomen heeft, niettegenstaande explicaties van Hein's kant
en z'n verzoek om dien jongen terug te sturen (omdat 't feitelijk Hein's schuld niet
was). Nu weigert Mendes; - Willem heeft nu ook geschreven aan Mendes, te vergeefs
- en is geëindigd met hem te schrijven dat hij niet gehandeld heeft als 'n fatsoenlijk
man. enz. Beroerd voor Hein, 't was de helft van z'n inkomen aan lessen, terwijl
Mendes wel f 5000! verdient - met lessen.
Mijn lieve, lieve Beb, nu schei 'k maar weer 's uit - 't is net of 'k weer in Londen
zit - maar toch eigenlijk alles andersom behalve dat Bebpy te ver, veel te ver van
me af is. Dag mijn lieveling, mijn mooie mooie Beb, mìjn mìjn eigen Bebpy, mijn
kindje. Droom maar weer heerlijk van je Pim, mijn Beb, en schrijf maar weer 's gauw
aan je eigen, Beb's eigen liefhebbenden jongen.
Dag Bebpy
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [23 juli 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1157

[1:1]
Donderdag middag
r.

Mijn lieve Bebpy, toen 'k D v. Wezel uitliet (hij komt niet meer terug) vond 'k je brief
- 'k voel op 't oogenblik moe en niet geschikt om te schrijven, - maar 'k wou 't toch
even doen omdat 'k straks uitga, als de jongens hier zijn geweest. Ze zullen wel
dadelijk komen. Ik ben heelemaal beter maar heb die dagen niets gegeten dan
brood en rijst, daarom voel 'k zeker nog niet normaal. Beb, 'k heb van daag model
gehad en gewerkt. 't Model viel me tegen en 'k vin 't buiten dien vervelend gezelschap
om den heelen dag meê te zijn, zoo zweeterig en vies - 'k heb aldoor geteekend
maar heb de pose nog niet gevonden: morgen weer, - 'k vond mezelf veel mooier
zooals 'k me dagelijksch zag, - maar dat kan niet - en dat 'k tegen modellen heb ligt
in m'n aard denk 'k, 'k heb er altijd iets tegen gehad - 't is zoo iets vieserigs - en dit
toch heel goed in z'n soort. Maar de zon wou ook niet schijnen, - als 'k nu over die
kleinigheden heen ben, zal 'k 't mooie ook wel beter gaan zien; - 't is er in
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

ieder geval van te maken. - Gisteren avond zijn de jongens hier weer geweest - heel
gezellig. 'k Ga nu van middag weer met hun eten. - Die dokter is wel 'n aardige vent
- maar 'n erge prater - hij vertelde me van 'n orgel dat hij heeft laten maken volgens
z'n eigen idée en dat zoo goed voldoet, - 't is 'n echte mode dokter - al op leeftijd zooiets van bij de vijftig denk 'k - en erg dokterig-eenvoudig, quasi eenvoudig-netjes.
Hij vertelde ook van Sam die aanstaanden Saterdag thuis komt, z'n mond stond
niet stil - over schilderijen ook nog - zóo dat 'k heelemaal vergeten heb een en ander
te vragen wat 'k had willen doen.
r.

Ook D Samson is bij me geweest - heel lang, heeft al m'n etsen gezien en de
schilderijen uit Londen bekeken, - 't éene kleine, met de sneeuw vond hij erg mooi
en erg goedkoop - maar hij sprak niet van koopen; alleen dat hij er plezierig op
slapen ging als hij zoo veel gezien had!
Bebpy lief daar zijn de jongens - nu kan 'k niet schrijven - misschien van avond
en anders stuur 'k
[1:3]
'm maar zoo, - in dat geval - och die Kloos praat aldoor tegen me over Mendes,
altijd zoo'n geschiedenis - in dat geval schrijf 'k morgen.
Dag mijn lieveling, mijn eigen lieve Beb, o mijn Beb, Pim verlangt zóo zóo naar je dag je eigen
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1095

[1:1]
Vrijdag 24 Juli 91
Lieve Beb, mijn lieveling - 'k heb van daag geen brief van je gekregen - misschien
van avond nog? Gisteren avond ben 'k met de jongens meê gegaan. over de Amstel
op de pont omdat Willem niet in 'n schuitje durft, met 'n erge regenbui. - Gorter
wachtte bij hem op de kamer en na het eten heeft hij nieuwe verzen voorgelezen
die in de aanstaande aflevering komen. Beb, van morgen kreeg 'k 'n brief van Martha
uit Maastricht met 'n heele boel over hun tocht natuurlijk, - ze zei o.a. dat ze zulke
goede kameraads was met Free, en dat ze zooveel plezier hebben - 't is maar heel
gelukkig - ze schijnen zich bizonder te amuseeren.
Vandaag heb 'k weer gewerkt en 'k geloof dat 'k m'n eerste schilderijtje gevonden
heb, met dat motief - 't is heel eenvoudig: 'n meisje dat uit haar onderkleeren stapt,
geleund op éen arm op de wasch tafel vóor haar - 't bad achter haar, - veel
achtergrond - 'n stuk van 't wanordelijke bed - waschgerei enz. - heelemaal in toon
- 'n prachtig motief van kleur. - Chap kwam van
[1:2]
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morgen maar dien heb 'k niet binnen gelaten - toch ben 'k wel nieuwsgierig wat hij
eigenlijk te vertellen had - misschien wel iets van Samson. Bebpy, 'k kreeg ook 'n
aankondiging van 't bestuur der Etsclub: de inzending voor de blanc et noir
en

tentoonstelling is bepaald op den 1 September. Als 'k daar meer wil exposeeren
dan 't portret van Martha moet 'k daàr ook voor gaan werken. Lieve Beb, 'k heb van
morgen weer 'n bad genomen, vroeg en heel kort, geen 5 min. en toch heb 'k weer
de gevolgen gemerkt - dat is vervelend - 'k was toch zoo voorzichtig - 'k voel me
verder heel wel, mijn Beb, alleen 'n beetje moe aldoor; dat moet nu ook maar 's
gauw overgaan. - Beb, wat doe je nu toch? Schrijf je misschien aan Pim - 'k denk
't wel - ik schrijf nu niet meer, Bebpy - 't zijn akelige korte briefjes mijn Beb, maar 'k
moet nu weer uit - 'k wou even bij Buffa gaan hooren hoe 't nu is met die teekening
- 'k denk wel niet dat hij 'm hebben wil.
Dag mijn Beb,
je
liefhebbende jongen
Dag Bebpy lief.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [25 juli 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik hoop dat je niet boos zult worden maar integendeel nadenken over iets wat ik je
wou vragen naar aanleiding van de constructie van ons huis. Je hebt er geen idee
van hoe gehoorig het bij mij is en hoeveel last ik daarvan heb, maar ik heb je er
nooit wat van gezegd omdat ik niet geloof dat je er wat aan doen kunt. Maar reken
eens aan als het overdag al zoo gehoorig is dat ik als je een beetje hard spreekt
duidelijk kan hooren wat je zegt wat het s'nachts is. Dan kan ik gewoon geen oog
dicht doen als je iemand meebrengt zoolang die bij je is. Het is afschuwelijk vervelend
maar het is zoo. Gewoonlijk is dat nu zòò erg niet zul je zeggen maar het wordt
speciaal naar als ik b.v. heel vroeg naar bed ga om s'ochtends dito op te staan en
een heel stuk uit den nacht moet missen waardoor ik dat natuurlijk niet doen kan
en mij verslaap enz. Ik wou er nog wel tegenwoordig toe komen wat matineus
[1:2]
te worden. Heusch hou het toch niet voor irritabiliteit of zoo van mij dat ik je dit vraag,
maar je kunt ‘menschelijkerwijs’ gesproken geen lui meebrengen s'nachts. Toen ik
boven woonde was ik er altijd heel voorzichtig mee zelfs met de trap oploopen enz.
en Breitner was dat ook. En het was niet overbodig.
Ik zou je dit niet vragen als ik er niet lang over nagedacht had en dit mij toch niet
zoo vreeselijk onredelijk voorkomt dat je het heelemaal zou negeeren.
Salut.
I.
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Plaats: [Amsterdam]
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[1:1]
Saterdag middag 25 Juli 91
O mijn Beb, wat heerlijk was dat om van morgen die bloemen te krijgen - eerst kreeg
'k je brief en 'n uur later kwam de doos - 'k heb ze dadelijk allemaal in m'n wasch
kan gedaan, vol water - en toen uit gezocht en in de bamboe dingen gestoken met
frisch water - Beb, ze staan zóo mooi, aan het raam bij den spiegel b.v. zoo eventjes
belicht die ranke riet bladen en sprieten - Bebpy, en ze geurden zoo sterk - niet 'n
bepaalde bloemen lucht maar zóo frisch van buiten - dank je wel mijn Beb - de twee
zwarte fleschen staan ook vol en nog 'n groene potje ook. Lieve Beb, 't model is
weg - ze komt nu niet voor Donderdag terug om gezondheidsredenen - 'k ben nog
niet aan 't schilderen maar 't staat op 't doek. 't Is zoo groot als 't schilderijtje met de
leeuw-beelden op Trafalgar square - en die lijst zal 'k er ook maar voor gebruiken.
- Beb, gisteren avond heb 'k den avond doorgebracht bij Chap op de kamer - 'k
kwam er langs en toen riep Chap me: Samson was er en moest me spreken,
[1:2]
François was er ook. - Samson vroeg of hij Dinsdag 's mocht komen met z'n vrouw
- en later hoorde 'k van Chap dat, als z'n vrouw 't schilderijtje mooi vindt, hij me 'n
bod wou doen van f 250 - omdat hij op 't oogenblik niet meer beschikbaar heeft. Nu, we zullen zien wat hij zelf zegt - als 't waar is, denk 'k 't maar te doen 't is weinig
voor 't schilderijtje maar 't helpt alweer. Buitendien zou 't goed te pas komen voor
m'n huis huur en andere dingen. - 't Is jammer dat 'k geen stoelen heb voor dames
bezoek. Z'n vrouw is 'n gewezen actrice, die 'k vroeger wel heb zien spelen op 't
Ned. Tooneel. - Kloos indertijd met Verwey - kwam er veel aan huis - maar door
gepraat van den laatsten heeft Samson iets tegen Kloos gekregen en is Kloos niet
meer gekomen. - Beb, 'k heb van ochtend, na je brief was 'k weer gaan slapen gedroomd van je Zaandammer dames - en 'k kon duidelijk zien dat éen geen familie
was. - 'k Heb de juffr. van ochtend aan m'n model laten zeggen dat ze 'n paar uur
later terug moest komen, omdat 'k zoo moe was en slaperig - 'k was ook wel laat
[1:3]
naar bed gegaan. - Chap is nog met me meê gegaan om Theâtre van Balzac, hij
moest van morgen half acht al op den trein naar Brussel - geïnviteerd door z'n oude
lui die in Boisfort zijn. Nu, Chap is niet éen van de minst luidruchtige menschen en
van morgen toen 'k in m'n atelier kwam vond ik 'n briefje van Ietje die me schreef
dat hij geen oog had kunnen dicht doen, zoolang Chap bij me was geweest en dat
dit daàrom zoo vervelend was dat hij vroeg naar bed was gegaan om weer vroeg
op te staan, voor z'n werk, en hij nu 'n gedeelte van z'n nacht had moeten missen
en zich verslapen had in de morgen, enz.
‘Heusch, hou het toch niet voor irritabiliteit of zoo, schrijft hij, dat ik je dit vraag,
maar je kunt “menschelijkerwijs” gesproken geen lui meê brengen 'snachts.’ enz.,
enz., - enfin, 'n heel redelijk briefje - 'k heb 'm dadelijk geantwoord en gezegd dat
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hij heelemaal gelijk had en dat 'k er in 't vervolg voor zorgen zou dat het niet meer
gebeurt. - Daar is Hein. - Willem heeft 'n conferentie
[1:4]
met Ising over die kwestie met Mendes en nu komt Hein z'n troost maar zoeken bij
mij.
Beb, is 't niet vreeselijk vervelend zoo'n algemeene maaltijd, dagelijksch, met
dezelfde onnoozele menschen? - 'k weet wel dat 'k indertijd altijd veel schik had, in
Parijs, Marseille, Frankfort enz., in buitenlandsche tables d'hôte - maar in zoo'n
provinciaal plaatsje - met provinciale menschen dunkt me is 't verschrikkelijk, - was
't in Ede niet prettiger op je eigen kamer eten? - Vindt je mama 't nog al aardig
misschien? - Beb zal 'k 's 'n dagje komen kijken, - als Samson dat doet, dat schilderij
nemen - en 'n nacht over blijven als daar gelegenheid voor is. O Beb, ja - toe, dan
gaan we twee dagen wandelen en bemoeien ons met niets anders - Bebpy vin je 't
niet prettig of heerlijk? Maar schrijf dan gauw dan kan 'k er op rekenen met werk en
zoo b.v. Saturdag of Zondag morgen over 8 dagen - en dan misschien met 'n retour
van 4 dagen? - Beb zou er plaats zijn in dat andere hotel? Dag mijn lieveling, mijn
eigen Bebpy - Beb de bloemen vind 'k zoo heerlijk - alles door Beb d'r eigen handjes
Dag mijn lieve lieve Beb
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [26 juli 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1155

[1:1]
Zondag middag
Mijn lieve Beb, ik ga je even 'n klein briefje schrijven - ik leef weer op diëet en gebruik
dien zelfden drank weer - Kobus is van daag hier geweest, evenals verleden Zondag
- ik heb weer tomaten voor hem gebakken en hij was erg aardig en opgewekt. - 'k
Heb van ochtend weer een en ander in 't atelier verandert - de groote wand achter
de pers en de kachel heb 'k volgehangen met etsen en alles zoo'n beetje verhangen
- Jacobus zei, dat staat chic, - ik vin 't veel beter en begin 't hoe langer hoe meer te
apprecieeren, 't atelier - mijn lieve Bebpy, van ochtend kreeg 'k je brief - ik ben zoo
blij dat je rustiger gaat voelen, - zal 'k nu niet gauw 's komen? Beb dat heb je wel
noodig en Pim ook.
Gisteren avond ben 'k met François Erens en Jacobus uit geweest - François
houdt niet van groote koffie huizen enz., dan wordt hij gedeprimeerd - we hebben
dus gebillard in 'n heel klein cafétje op de Haarlemmer dijk bij 't plein - verschrikkelijk
vèr. - Kobus vond 't zoo'n vermakelijk idée, je hadt
[1:2]
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hem moeten hooren lachen - om te gaan billarten op 'n uur afstands van
Nieuwer-Amstel, in zóo'n klein kroegje - maar 'k ben vroeg naar huis gegaan met
den tram.
De portretjes van Frank, Janpie staan nu weer hier; - Kobus had ze nog niet
gezien, - hij vond ze goed, zei hij - origineel hoewel 'n beetje hard; - ik zou ze graag
's verder afschilderen bij gelegenheid - in ieder geval zend 'k ze niet naar Arti - ten
eerste omdat 'k ze niet zóo vind om overal te laten zien, ten tweede omdat 'k maar
twee à drie dingen mag exposeeren en dan beter doe met nieuwe dingen te maken,
- goeie dingen en ook verkoopbare dingen.
Beb, 'k heb 'n brief van Martha gekregen uit Aken, over hun bezoek aan de familie
Erens - en over 't gat dat Free in z'n broek en in z'n knie is gevallen - maar 'k kan
'm niet goed lezen, - ze heeft zeker gauw geschreven, - 't is niet te ontcijferen - in
ieder geval heeft ze zich dol geamuseerd, want die val en 't overrijden van
[1:3]
'n kind (door 'n koetsier die naar hem keek, en 't kind ook), als 'k 't goed begrepen
heb, schijnen niet heel ernstig. - François komt me morgen eenige geleende boeken
terug brengen - hij zal er wel van opkijken als 'k hem Martha's bezoek vertel bij z'n
moeder - ‘een vriendelijke, dikke kleine dame, schrijft Martha, met zóo'n goedig
gezicht, nog niet oud en verschrikkelijk hartelijk’ - en ze zijn blijven eten en hebben
Frans' kamer gezien ‘waar Homerus op de schoorsteen staat en nog 'n ouden Piet,
en waar zijn portret hangt van Breitner en een van een franschman dat niet mooi
is’ enz. Hij heeft in de volgende aflevering 'n heel goed stuk en gisteren op z'n kamer
liet hij ons 'n ander lezen dat er ook misschien nog inkomt.
Mijn eigen lieve Beb, schrijft Pim je geregeld van alles? Is 't niet te veel, te dikwijls?
- Nu moet 'k me gaan aankleeden om uit te gaan, 't is bijna zes uur. Bebpy-lief de
bloemen in de vazen staan nog heel mooi.
Dag mijn lieveling dag mijn Beb - Beb 'k kus je lieve kuifie - je lieve lieve hoofie dag mijn Beb,
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [28 juli 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1158

[1:1]
Dinsdag
Mijn heele lieve Bebpy, gisteren hebben Karsen en François hier koffie gedronken
en zijn we samen uit gegaan, anders had 'k nog wel even geschreven. Beb, 'k ben
gisteren ook geweest bij Tessaro - hij wou die teekening wel hebben maar dan
moest 'k 'n ouwe uit Londen terug nemen met 'n klein beetje toe: 75 popjes - ik heb
't maar gedaan omdat 't goed is mekaar wat toe te geven in zoo'n geval. Vandaag
is Samson er geweest met z'n vrouw - 'n vrouw die weinig zegt - wel goedig geloof
'k, maar zóo niets. - Martha was er ook even voor dien tijd gekomen - 'k was bezig
met morellen in te maken die Salomon de jood, me zoo'n beetje aangesmeerd heeft
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van morgen - Martha heeft me geholpen - Samson is lang gebleven, - en als 'k
eenige fisionomie kennis heb, vond z'n vrouw 't heel
[1:2]
leelijk en f 250 veel geld - 'k geloof dus niet dat hij 't zal doen, - hij heeft me van de
week 'n avondje bij hem verzocht om 's over de kwestie te spreken.
Maar mijn lieveling in ieder geval kom 'k Saterdag. - Martha gaat ook dien dag,
dus zullen we wel samen komen tenminste als Paultje beter is - hij had van nacht
koorts gehad. - Bebpy 'k ben net klaar met de morellen - drie groote fleschen
inhoudende 8 pond morellen en 4 flesschen barcelona brandewijn, witte kandij en
kaneel! - Daar mag je van den winter 's van komen snoepen, mijn Bebpy - als je er
van houdt? 'k Denk wel niet. - Beb, hou je van meloentjes? 'k Heb er een van
Salomon moeten nemen en nu mag 'k er niet van hebben - enfin 'k zend 'm maar zooeven kreeg 'k je briefje mijn lieve Beb, en nu moet 'k weg, dag mijn lieveling, o
heerlijk, tot Saterdag! Beb, 'n retour van 4 dagen? maar is er wel plaats?
Dag mijn eigen Beb - dag Bebpy
je jongen - je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 juli 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1096

[1:1]
30 Juli 1891 Donderdag middag
Mijn eigen lieve Beb, mijn Bebpy, nu komt Pim overmorgen bij je! - Nu mòrgen nog,
hard werken zooals van daag en dan is 't Saterdag en dan kom ik Beb, met dien
zelfden trein van tien minuten voor elven hier van daan - o Beb zal 't heerlijk wezen,
vier dagen? Ik verlang zóo verschrikkelijk, o mijn Beb, om je lieve hoofie tegen me
aan te hebben en te kussen dat lieve gezichtje en te kijken, te kijken in die lieve
lieve oogen van mìjn Beb, mìjn lieveling en lang te wandelen in veel mooiheid om
ons heen, om Beb & Pim heen, - en haar naast me te voelen loopen, samen alléen
in die volle, oneindige heerlijkheid van ons samen zijn. Mijn lieve Beb, 'k verlang
zóo om je handje in mijn hand te hebben en je te kunnen zien en je stem te hooren
en bij je te zijn; Beb, Bebpy zal dan ook wel tevreden voelen en rustig, zal ze niet?
Beb zal 't niet heerlijk zijn?
Ik weet nu niet hoe Paultje is en of Martha
[1:2]
oók gaat Saturdag - ik hoop van wel omdat 'k me verbeeld dat òns dat ten goede
komt, vooral door de kinderen; - lieve Beb, 'k heb van daag den heelen dag gewerkt
aan twee schilderijtjes, 's morgens 't een - en daarvoor moet de zon schijnen en 's
middags 't ander - 'k kreeg van daag de aankondiging voor Arti - 't is half September,
dus heb 'k nog mooi tijd om ze goed af te maken. - Van Samson heb 'k niets meer
gehoord, - dat gaat dus net als 'k verwacht heb, slecht. - 't schilderij had 'k in
Rotterdam opgegeven voor f 400.- maar 'k had hem gezegd f 300-. - Chap had me
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verteld dat hij er f 250 voor geven woû - en daarvoor had hij 't kunnen krijgen - maar
we hebben er geen woord over gewisseld.
Ik eet tegenwoordig niet meer bij Hein en Willem - ik vind 't ook prettiger en vrijer
zoo als nu, vooral omdat ze zoo laat aten altijd en we daardoor dikwijls langer in de
Bodega zaten of ergens anders dan mij persoonlijk aangenaam was,- ik zie ze ook
niet meer - de aanleiding
[1:3]
was in de autoritaire wijze van handelen van Willem - je herinnert je dat 'k wel eens
weggebleven ben als we samen aten bij Kras, dat wist 'k ook gewoonlijk niet vooruit
- nu, dan was er den volgenden dag geen eten voor mij, op Willem's lastgeving. Nu
is dat Maandag ook gebeurd omdat 'k dien dag met François was en met hem wou
gaan eten; - 'k weet niet precies meer wat Willem zei tegen me 's avonds - in ieder
geval heb ik dadelijk gezegd dat 'k in 't vervolg ook niet meer kwam, eenvoudig
omdat 'k vrij wil zijn - en we zijn van elkander gegaan zonder rancune. Ze zijn nu
druk aan 't werk en ik ontloop hun, 's avonds, - omdat 'k liever vroeg naar huis ga
en graag alleen ben. 'k Ben gisteren avond bij Van Lier geweest in de Amstelstraat,
maar 't stuk was heel leelijk en werd leelijk gespeeld ook. - Beb, 'k ben nog altijd
niet beter en voel erg moe, - 'k begrijp niet hoe 't komt - 'k doe niets dat verkeerd
kan zijn - 'k baad zelfs heelemaal niet meer,
[1:4]
ik denk dat die vier daagjes bij Beb me goed zullen doen, - o mijn lieveling was 't
toch maar al Saturdag - Mijn Beb, 'k zag gisteren zulke mooie perziken; - 'k kon niet
laten om er 'n paar uit te kiezen voor mijn Bebpy - Beb, heb je ze gekregen? Bebpy,
smaakten ze naar meer?
Volgens Kapteyn z'n brief moet hij vandaag in Zandvoort gekomen zijn, - daar
moet 'k nu 's gauw naar toe en ook 's 'n dagje naar Ewijkshoeve.
Maar 'k heb m'n model alweer besteld voor Woensdag - dat moet 'k wel zoo vooruit
doen, anders gaat ze ergens anders poseeren. - Beb, dit is de laatste brief vóor
Saterdag en dan komt Pim in persoon. Bebpy wat heb je liever, 'n brief van je Pim
(en die zijn er dikwijls hoor!) of je eigen jongen zelf? Ik weet 't wel - en ook dat ik
wel wou dat dat brieven schrijven niet meer noodig ware! Maar toch niet om 't
schrijven. Dag mijn lieve lieve Beb, mijn liefste kindje - Bebpy-mijn. Als je dezen
leest zal 't nog zoowat 'n dag moeten duren.
Dag mijn eìgen Beb,
je
Pimmy, jouw jongen
Dag mijn Bebpy.

Elizabeth van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ruurlo]
Datum: [4 augustus 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1193

[1:1]
Dinsdag avond
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Pimmy, mijn lieve Pim, dit zal geen lange brief worden - maar Pimmy - o mijn lieve
jongen ik mis je bijzijn zoo. O Pimmy konden wij toch maar altijd samen zijn - o voor
ons beíden Pim. Ik zeg dit maar Pim, neem het nu niet verkeerd op. O ik wou dat
ik maar alles tegen je kon zeggen! Niet met veel praten en zoo vlug - dat is
vermoeiend voor je - dat doe ik alleen maar als ik niet voel dat ik begrepen wordt
Wimpy, Wimpy mijn hoofie is zoo moê - omdat mijn hartje zoo'n pijn doet - 't is zoo'n
inspanning dikwijls, nu van avond zeker, dat gepraat met al
[1:2]
die menschen: - : van nu blijf je zeker bij je mama; (met veel insinueeren) net als of
mama niet aldoor gezelschap heeft gehad en alsof ik ten koste van wat niet al, het
grootst mogelijk genot, zoo langdurig mogelijk, ben gaan smaken - ik die 't land heb
aan logeeren en me zoo heb moeten inspannen met al die tegenkanting bij zooveel
vermoeidheid voor mijn gevoel. O ik zou er niet, veel veel minder, ja wel haast niets
omgeven als... Pimmy wanneer zie ik je weêr? Donderdag komt oom Ger hier te
bezoek (en ga ik waarschijnlijk 's ochtends naar Leiden) verder wil mama
[1:3]
een dag naar Zandvoort met Helene en de kinderen en ik zou nog een dag naar
Amsterdam gaan met Helene. Zal ik haar voorstellen de portretten bij je te gaan
zien? Of maar niet? Ik weet zeker dat ze ja zal zeggen en ze graag zal willen. Maar
als jij 't liever niet hebt, zeg 't dan gerust, ik praat er dan ook niet van. Denkelijk gaan
de logées Maandag weg, dus kan ik misschien Dinsdag komen, - ik denk dan nog
wel niet. Maar misschien Maandag dan moet Helene denkelijk naar Amst. op 't spoor
gebracht.
[1:4]
Nou ga ik slapen mijn jongen, míjn lieve Pim; en dan zal ik wel weêr gauw wennen
- 't is maar dat de menschen ook zoo vreeselijk veel vergen, nooit met rust willen
laten, vooral als ze je anders vinden dan ----.
Wimpy ik heb je zoo gevolgd in m'n gedachten, ben je al weêr op je atelier?
Verlang je naar Bebpy? Voel je je prettiger nu -, mijn Pimmy - mijn eigen jongen.
Je eigen
Bebpy.
O Pimmy kon ik maar een uúrtje m'n hoofie laten rusten bij je - mijn eigen lieve
jongen.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 augustus 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Beste Wim, ik ga Vrijdag niet naar buiten maar wel Zaterdag. Ik weet echter niet of
n.

je 't vervelend zou vinden Theo v Vloten & zijn vrouw te ontmoeten die voor een
dag of wat buiten zijn. Zoo ja dan stel ik je voor je bezoek uittestellen tot de volgende
week.
Met een handdruk
je je toegenegen
V.
5 Aug. 91.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 augustus 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1098

[1:1]
Woensdag avond, 5 Aug. 1891
Mijn eigen lieve Beb, ik zit op 't oogenblik te schrijven in de leeskamer van Kras
Napolsky, geen plaats om 'n lieven brief te schrijven aan mijn Bebpy - ik zal dan
ook meer niet schrijven, alléen dat 'k van morgen Beb d'r brief gekregen heb, zoo
heerlijk - en van middag den anderen. Lieve lieve Beb, mijn eigen kindje - zóo heerlijk
- Beb, schrijf Pim toch veel - van morgen toen 'k wakker werd in m'n eigen bed, was
't zóo'n tegenvaller - 'k ben aldoor nog in Ruurlo bij mijn Beb. Gisteren avond dacht
'k al te schrijven, - 'k verlangde er zoo na, al in den trein. En van daag en van avond
ook - maar 'k word aldoor verhinderd. Nu ook weer door Willem, die 'n explicatie
met me hebben wou. 't Is alles weer bij 't oude - 'k ga er ook weer eten - en ze laten
me verder vrij - dit even terloops.
Beb, proef die perzikjes 's goed, ze zijn me geleverd voor iets heel goeds, maar
je mag 't wel zeggen als 't niet zoo is. Beb, 'k voel niet prettig - 'k moest maar weer
in Ruurlo komen - daàr was 't goed bij mijn Bebpy,
dag lieveling, dag Beb
dit geldt niet meê, maar 'k ben toch je eigen
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 6 augustus 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1099

[1:1]
Donderdag middag 6 aug. 91
Mijn lieve Beb, mijn eigen lieve Bebpy heb je nu al dat briefje van gisteren avond,
- 't was zoo weinig, maar 'k dacht toch beter dan heelemaal niets - mijn lieve lieveling,
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't is me hier nog zoo vreemd - 'k heb 't wel gezegd hoe 't zijn zou - gelukkig dat we
mekaar de volgende week weer zullen zien, mijn Beb. 't Contrast is tè groot, - hier
in die vieze lucht, ver van Bebpy àf, alléen in 'n omgeving die me bijna voortdurend
tegen staat - en daar buiten heerlijk bij en met Beb, mìjn eigen, Pim's eigen lieve
kindje, 't lieve Bebpy in Ruurlo, in die mooie natuur waar we zámen zoo thuis hooren.
- Beb, 'tis wel heerlijk geweest, hè - moet Pim nog maar 's 'n dag of vier zoo bij
Bebpy komen? Misschien dat 't wel gaan zou, later als m'n werk gevorderd is. Op
't oogenblik gaat 't niet goed - 't weêr is ook te donker en 'k ben er nog niet heelemaal
bij.
[1:2]
Bebpy, de portretten staan daar voór me, Janpie in 'n nieuw lijstje - en Frank in dat
van Janpie - die houten lijst heb 'k laten veranderen, maar is erg tegen gevallen 'k kan 't zóo niet zenden. Nu staat hij in die vergulden waarin 'k 'm geschilderd heb,
- en dat doet veel duizendmaal beter - 't spijt me dat ze zóo niet in Utrecht waren Janpie is ook zooveel beter.
Gisteren avond heb 'k Samson nog gesproken mijn lieve Beb, en 't schijnt dat er
'n misverstand is gekomen dien visite-dag. Hij en z'n vrouw vinden 't schilderij allebei
heel mooi - maar 't speet hem zoo dat Martha er bij was. Zij en zìjn vrouw schijnen
mekaar antiphatiek te zijn, - enfin, 't is net als 'k dacht, zooals 'k ook al tegen je zei.
Maar de koop kwestie is eenigzins gecompliceerd omdat hij dat schilderij cadeau
krijgt van 'n collega voor wien hij 'n tijd lang den praktijk heeft waargenoomen, daarvoor wil die hem 'n present
[1:3]
geven, waarvoor hij f 250 over heeft. - Samson, door z'n vrouw gepolsd, heeft toen
gezegd dat hij graag dat schilderij van mij hebben woû. Nu moet hij wachten tot z'n
collega weer 's bij 'm komt. - 't is dus heel waarschijnlijk dat 't gebeurt, - tant mieux,
alors.
Van m'n vader kreeg 'k 'n briefje waarin hij me zegt dat hij aanstaanden Saterdag
naar Ewijkshoeve gaat en me zal wachten tenzij 'k 't vervelend vind om Theo van
Vloten en z'n vrouw te ontmoeten, - in welk geval 'k m'n bezoek 'n week moet
uitstellen. - 'k Zal antwoorden dat 'k toch kom, - Theo, den zee officier ken 'k van
vroeger. Mijn lieve Beb, heb je de perzikjes al gekregen? - Pas maar op dat ze niet
weer op de veranda vallen, ze mochten 's onder de voeten terecht komen van dien
brûte - Beb, 'k was eergisteren avond om half acht in Amsterdam, 7.12 was de tijd
- en toen ben 'k dadelijk naar Kras gegaan om te eten. Lieve Bebpy, 'k heb dien
drank op 't
[1:4]
oogenblik heelemaal niet noodig - 'k voel ook veel beter - eigenlijk heelemaal erg
goed - o maar die dagen bij mijn Beb hebben me ook zoo'n goed gedaan, - lieve
lieve Bebpy, lieve lieve kindje. Is 't koren nu al gemaaid, Beb, vóor 't hotel? - Beb,
ga je nu wel alleen wandelen naar die heerlijke plekjes en denkt Beb dan aan d'r
Pim, d'r eigen lieve jongen? - Van ochtend kreeg 'k 'n briefkaart van Martha of 'k
niet 'n etsje had of 't een of ander om op te hangen in haar kamer omdat die zoo
kaal is, - als Free niet kwam zou 'k 't wel doen, - nu heb 'k 'n groote lust om dat
portret van Free zelf te zenden, - maar 'k zal 't maar niet doen, - maar wat dan? Beb krijg 'k van avond weer 'n brief van Bebpy? 'k Denk 't wel. - Na den eten ga 'k
van avond naar François hij vroeg 't me gisteren - we gaan dan zamen 's naar 't
Tolhuis, aan den anderen kant van 't IJ. Met Hein en Willem ben 'k nu weer als
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vroeger - Willem sprak heel gemoedelijk en aardig gister, - we waren alléen gegaan
om 's te praten. Dag mijn Beb, dag mijn eigen lieve kleine Bebpy kindje - schrijf
gauw,
dag lieveling
je eigen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 8 augustus 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1100

[1:1]
Saturdag ochtend 8 aug. 91
Mijn eìgen lieve kleine Beb (Beb, zie je, is mijn kindje, mìjn lieveling, 't beste, mooiste,
liefste in m'n leven). Mijn eigen lieve kleine Bebpy, ik werk van daag niet; - 'k kreeg
van ochtend 'n boodschap van 't model dat ze niet komen kon van daag - en nu
voel 'k zoo heerlijk lui - zoo'n dag vacantie - ik kreeg de boodschap in bed en vond
't zóo heerlijk, want 'k dacht dadelijk dan ga 'k 's rustig en prettig 'n langen brief
schrijven aan mijn Bebpy-kindje - 's middags ben 'k moe of niet gestemd door 't
werk dat niet gaat of zoo, maar nú is 't zoo heerlijk-rustig. O dat model verveelt me
toch zóo - vooral met dit donkere weêr, - dan kan 'k zoo weinig doen en dan is - als
'k niet werk - 't voortdurende bijzijn van zoo iemand zoo allerakeligst irritant. - Wat
doe je hier, denk 'k dan - en dan stuur 'k haar weg. Gisteren ook weer om 2 uur maar
[1:2]
toen kwam Chap, en om toch wat te werken ben 'k z'n portret begonnen, maar niets
prettig. Die schilderijen gaan nu niet vooruit - zooals 'k al zei, veel door 't donkere
weêr. 'k Moet zon hebben anders is er niets aan. Ik verlang zoo dat Beb hier weer
komt, zoo 'smorgens en dan blijft koffie drinken en ook 's middags bij haar Pim blijft
- o hoe heerlijk toch ook! - Maar nu lijkt 't me of de atmosfeer van deze kamers
verpest is - 's middags als 'k gauw de ramen open schuif om lucht te krijgen kan 'k
't bijna niet uit houden van walging - zoo'n onreine lucht en dat is niet bepaald,
hoewel misschien ook - dat dat meisje 'n beetje vies is, maar vooràl door wat ze
meêbrengt in haar kleêren uit 'n lang leven in slechte omgeving etc. - enfin, ze hoort
hier niet en 'k weet niet hoe 'k er over heen kom - en daarom twijfel 'k wel soms of
'k daar iets van kan maken, iets moois. - Nu, in ieder geval leer 'k er veel van.
[1:3]
Bebpy lief nu ga 'k van middag naar Ewijkshoeve, - 'k kreeg nog bericht van m'n
vader dat de gasten vertrokken zijn, - 'k ben wel benieuwd om alles daar 's op te
nemen in de tegenwoordige omstandigheden, maar 'k ga toch morgen ochtend
vroeg weer terug. François komt morgen bij me poseeren, - 'k ga tusschen de andere
dingen doór zíjn portret schilderen, - dat zal 'n heel prettige en nuttige afleiding zijn.
Hij begon er trouwens gisteren zelf over - maar heel bescheiden, - hij scheen 't
graag te hebben en dan doe 'k 't des te liever. We zijn gisteren avond zamen gegaan
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naar 't Tolhuis aan den overkant van 't IJ - en daàr onder 'n veranda van 'n café met 'n groote donkere tuin vóor ons, en daar achter 't water met mistiek gevaar van
stoomboten met roode en groene lichtjes, - en in de verte 't verlichte groote station
tusschen lange lijnen lichtjes van de stad - hebben we heel, heel rustig en gezellig
zitten praten, heel lang,
[1:4]
heel stil in den donkeren avond. Niemand in den tuin of om ons heen - alleen achter
ons 'n melancoliek piano spelen van 'n klein meisje achter de open ramen. En later
zijn we gegaan, weer terug over 't IJ op 'n stoomboot - en over straten en bruggen
àldoor pratend - naar 'n klein cafétje in de Warmoesstraat en daar hebben we even
gebillard - half twaalf op den tram naar huis - 'k mag François zoo graag - hij is de
fijnste van allemaal.
En toen 'k thuis kwam, mijn eigen kleine lieveling, toen vond 'k Bebpy d'r brief en
dien heb 'k meêgenomen naar bed en heb 'm heerlijk gelezen en ben met dien brief
tusschen m'n handen en m'n borst, gaan slapen. O Beb zoo heerlijk - dank je wel
mijn liefste lieveling, - 't is zóo'n liefhebbende brief - Ja mijn Beb je kunt best 'n vier
daags retour nemen, maar niet naar Amst. - dan kom je immers niet langs Ede. Je
kunt 'n retour nemen over Zevenaar naar Utrecht - van daar kunnen we gaan, den
volgenden dag, naar
[2:5]
en

Ew. over de Bilt, met den tram - en verder per rijtuig - en 's avonds van den 14
dus gaan we over Baarn naar Amsterdam - ook weer met 'n retour omdat we den
daarop volgenden dag (15 òf 16 als je wilt) terug gaan naar Utrecht, waar je weer
en

op den trein gaat over Zevenaar terug. Dus voor den nacht van den 14 moet je
belet vragen bij Macha. Is dat nu niet 'n prachtig plan mijn Beb? - Dan hebben we
en

en

den 13 heelemaal voor òns - en gedeeltelijk den 14 ook - dan even naar Ew. op
den eten en 's av. naar Amsterdam, - zal dat niet heel heerlijk zijn mijn eigen Bebpy,
mijn Beb? Alleen moet je er aan denken om je kaartje te laten àf teekenen door den
chef in Ede als je aankomt, - omdat 't de heen reis is en je 's avonds pas door gaat
naar Utrecht. Vin je 't niet goed zoo mijn lieveling? - en zal 't heerlijk zijn om weer
te wandelen in Ede in die goed bekende wegen? Bebpy - is de velocipède nu al
jouw eigendom? 't Zal wel heel prettig zijn om er op te rijden voor
[2:6]
Bebpy. - Beb, 'k kon van ochtend niet meer naar den trein gaan om 'n ets meê te
geven aan Macha. 'k Had er ook niets geen lust in omdat 'k schrijven wou. Maar 'k
zal 'm vandaag zenden aan Martha. Is nu je oom Ger er ook nog? en Gerlof ook en
Macha en Martha en de kinderen - wat 'n familie! Beb, 'k laat dezen even op den
bus brengen door den juffr. - 't mensch kan niet lezen, - en 'k wou zoo graag dat je
'm van avond nog hadt! - Schrijf 's wanneer je 'm krijgt. - Mijn Beb, mijn Bebpy liefste liefste Beb, nu heb 'k aan Beb geschreven en nu moet de brief weg - dag
mijn eigen lieveling, dag mijn lieve lieve zoete kindje, o Beb, Pim verlangt zóo naar
z'n Bebpy - wanneer zal 't toch zijn dat we altijd bij elkaar kunnen blijven en niet
altijd zoo ver van elkaar weg moeten, - och, maar dat gebeurt toch eéns - maar 't
geduld hebben gaat zoo moeielijk als dàgen al zóo vreeselijk lang vallen. Dag mijn
kindje - Pim's eigen lieve kleine kindje - schrijf je gauw 's aan je jongen? Joùw
jongen, die zóo verlangt naar z'n Bebpy -
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Dag Beb
je
Pimmy.
Bebpy, Pim kust je op je mondje, dag mijn lieveling, je Pimmy-boy.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 augustus 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1117

[1:1]
Dinsdag morgen 11 Aug. 1891
Mijn lieveling mijn Beb, van daag 'n jaar zat 'k om dezen tijd in den trein naar Ede:
Beb, daar zat Pim in den trein, alleen in 'n coupé met 'n heeleboel bagage, uit te
kijken naar 't bekende torentje over de hei, - dáar was 't eindelijk en 'k voel nog die
hartklopping die 'k kreeg bij 't stoppen van den trein, vól angstige spanning, vól
hoop, vól verlangen; - ik wist dat 'k Bebpy zien zou, Betsy van Vloten! - Maar toèn
wist Beb nog niet dat Pim komen zou. - Beb, er was toen zoó veel achter me - 'k
kwam over Ewijkshoeve van Londen, uit Londen waar 'k toen bijna twee jaar geweest
was - en zóo, zóoveel voor me dat 'k niet wist, maar ik wist wèl dat als alles te
vergeefs zijn zou, ik weêr terug moest gaan over de zee waarin 'k m'n mooie verdriet,
zachtjes, stilletjes en heerlijk zou laten verdwijnen - o 'k wist 't zóo - 'k had er de zee
zoo dikwijls op aangekeken, achter op zoo'n weg varende boot - die heerlijke,
troostrijke
[1:2]
zee, grènzenloos, heuvel achtig gestrekt lìggend in den zilver blauwen nacht. - Maar
Beb, de heerlijke goeie, mìjn lieveling - heeft Pim bij zich genomen en heeft haar
armpjes om z'n hals gedaan en heeft hem lieve, mooie woorden gezegd en heeft
hem kracht en nieuw leven gegeven, zíj, Bèb - zíjn leven, - aan Pim, haár eigen
lieven jongen. Mìjn Beb, kom toch hier bij jouw Pim en leg je hoofie weer neer tegen
m'n borst, en rust in mìjn liefde-armen die 'k om je heen zal vouwen, sterk en zacht
en laat me je duizend kussen geven. O mijn lieveling mijn Beb, zal 'k je òvermorgen
weer zien? Bebpy, mijn kindje, 'k verlang zoo naar je - Beb, 'k geloof wel dat 't 't
beste is zooals 'k je geschreven heb, - retour over Zevenaar naar Utrecht - want
bedenk dat Amsterdam heelemaal bijzaak is waaraan we niet dan in de derde plaats
denken moeten. - Buitendien komt 't beter uit met den tijd - hoe zou je anders om
elf uur in Ede kunnen zijn? Beb, moet je
[1:3]
daar in Ede 'n uur wachten op Pim? Zal dat niet vervelend zijn, mijn Beb? - Lieveling,
we kunnen toch wel eten bij juffr. Mulder - apart in 'n kamer misschien in diezelfde,
beneden, aan den tuin. - Enfin, daar kunnen we nog wel 's over spreken. - Bebpy
heb je 't zoo druk met Macha tegenwoordig - Beb, je antwoord zoo kort en eventjes
op Pim z'n liefde volle brieven, - maar Beb dat begrijp 'k best, - best, hoor.
Lieve Bebpy m'n werk gaat veel beter en 't portret dat 'k van François begonnen
ben is magnifiek - 't ziet er nu uit of dat 't beste zal worden wat 'k ooit gemaakt heb.
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- Nu maar goed vol kunnen houden en dan heb 'k drie mooie schilderijen voor Arti
- dat is geen kleinigheid - mijn lieveling, 'k voel ook heerlijk opgewekt en gezond, van ochtend heb 'k nu geen model, wel van middag en dan komt François om 4 uur
en poseert tot 6. - Gisteren avond at 'k alleen in de Poort toen Fons Diepenbrock
binnenkwam en bij me kwam zitten. - We zijn den heelen avond
[1:4]
zamen geweest en van nacht heeft hij bij me gelogeerd. Dat gaat nu heel goed sints
ik die nieuwe matras heb. - Hij had ook iets gehad met Hein en Willem en had de
laatste twee nachten gelogeerd bij I., beneden. Na 't ontbijt is hij de stad in gegaan.
Hein en Willem gaan 'n voetreisje maken over Utrecht doór Gelderland naar Arnhem,
Nijmegen en van daar naar Limburg. 'k Ben nieuwsgierig hoe ze dat zullen vinden.
Mijn eigen Bebpy nu krijg je misschien wel geen brief meer voor Donderdag, - en
Donderdag krijg je je jongen zelf. - Spreken we nu af dat je komt in Ede om elf uur
en ik om twaalf? Dan kunnen we verder plannen maken. Ik krijg morgen middag 'n
en

bezoek van m'n vader - waarom begrijp 'k niet, - misschien om den 13 ? - Daar is
m'n model - 'k wist niet eens dat 't al zoo laat was - ik ga dezen zelf nog even op de
bus brengen. Dag mijn eigen lieve Bebpy, mijn lieveling, dag mijn Beb, - tot
overmorgen mijn Beb - o mijn, mìjn Bebpy - krijg 'k nog 'n brief?
Beb, zien we mekaar al overmorgen? - en gaan we heerlijk, heerlijk zamen
wandelen in Ede, in Ede Beb?
Dag mijn lieveling
je eigen
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [16? augustus 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1097

[1:1]
Zondag morgen
Mijn lieve lieve Beb, mijn Bebpy 'k heb 't nagekeken in 'n ander boekje, 6.35 is goed
maar dat staat ook in dat boekje dat je gisteren hebt meê genomen. Wij hebben of
liever ik heb verkeerd gezien, 6.8. uit Utrecht, staat er, 'n aansluitende trein. Maar
mijn Beb, 'k zal niet komen aan 't station - half zes hier van daan dat is kwart vóor
vijven aankleeden en als 'k dat vooruit weet dan werk 'k niet rustig - lieve Beb, 'k
weet 't toch
[1:2]
wel dat je hier in de stad bent en van middag zal 'k er aan denken dat je trein hier
langs gaat. - 'k Had nu wel graag gehad dat je nog even gekomen waart, van ochtend
- 't is elf uur en François komt niet voor twaalf - dag mijn lieveling, dag mijn Bebpy
schrijf je me gauw uit Ruurlo mijn Beb? - Beb nu schei ik maar uit - 'k denk dat Beb
toch wel tevreden weggaat na die heerlijke daagjes, Beb?
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Dag mijn lieveling lieve lieve lieve Bebpy
je eigen jongen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 augustus 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1101

[1:1]
Maandagmiddag
17 Aug. 1891
Mijn eigen lieve lieve Beb, ben je nu weer in Ruurlo? - Bebpy was ik ook maar daàr.
- Gisteren heb 'k heerlijk gewerkt aan François misschien wel omdat Beb toen nog
in Amsterdam was - want van daag - en daarom schrijf 'k nu, anders zou 'k geen
tijd hebben - heb 'k François weggezonden om half vier omdat 't heelemaal niet
ging. - Dat geeft zoo iets erg vervelends, dat deprimeert - Beb, zou 't ook weer de
reactie zijn? 'k Heb 't altijd nà zulke prettige dagen - en god weet hoe lang dit nu
weer duren zal!
'k Heb gisteren avond den heelen avond door de stad geloopen, alleén - en later
met Isaac en ben vroeg naar bed gegaan om van daag vooral frisch te zijn, - en nu
ben 'k zoo ònfrisch mogelijk. Nu ga 'k ook maar weer in de stad loopen.
Bebpy, Pim verlangt zoo naar 'n brief uit Ruurlo toe, mijn Beb, schrijf toch gauw
eens.
Ik vind 't zoo beroerd omdat 'k juist zoo heerlijk bezig was - en nu met dat model
ook!
[1:2]
Beb, gisteren avond hoorde 'k van Stael, m'n sigaren mannetje in de Vischsteeg
dat Kapteyn in de stad is geweest, Vrijdag, en naar me gevraagd heeft - maar Stael
wist dat 'k uit de stad was door die sigaren die hij me juist gezonden had! Daarom
is K. ook niet bij me geweest.
Weet je wel dat we vandaag naar Zandvoort zouden gegaan zijn: hadden we 't
nu maar gedaan - hoewel - 'k kan tòch niet - Beb, 'k ben nog zoo vol van dat uitstapje
- Bebpy mìjn was 't heerlijk? O Beb wat wàs 't heerlijk! - Dat aankomen van Beb in
Ede - o toen hadden we 't allemaal nog te goed!
Beb, wanneer ga je nu weer 's naar Zutfen - zend 't me maar gauw, 't zal altijd
zóo prettig zijn. - Bebpy nu schrijf 'k niet meer - 'k ga uit - en schrijf misschien morgen
avond weer - morgen komt Fr. terug.
Dag mijn lieveling dag mijn eigen lieve Bebpy - mìjn Beb, mìjn kindje - dag,
je eigen
Pim

Elizabeth van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Ruurloo
Datum: 19 augustus 1891
Verblijfplaats: UvA, UB, XXX A 46, 1181A
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[1:1]
Ruurloo
19 Augustus 1891
Mijn eigen geliefde jongen, lieve beste Pimmy heb je vandaag zoo gewerkt, gisteren
eigenlijk dat ik den heelen dag geen brief heb gekregen? Ja mijn jongen is dat de
oorzaak? - O Pimmy ze maken zoo'n leven beneden in de gelagkamer en ik hoor
ze thuis verlaten maar de stemmen die van den weg af te hooren zijn klinken nog
duidelijker naar boven, zoo'n leelijken zang - 't schijnt gelukkig meer en meer af te
trekken. 't Is hier vandaag kermis en er is heel wat van 't boeren-volk hier saâm
gekomen. De Kroontjes zijn ook geweest, ik kan er niet logeeren, ze kregen juist
dan twee andere logées, 't huis te boorden toe vol - 't spijt me geducht want ik voel
zoo dat ik 't noodig heb de laatste dagen, vooral van daag - maar in ieder geval
komt nu Lei
[1:2]
Kroon Maandag, ze had veel lust. Saturdag gaat Martha en familie weg. 't Komt me
voor dat de Kroontjes niet van harte voór Freê kunnen zijn en dat hij ze zoo veel
mogelijk ontweek. We hebben van middag een mooie wandeling gemaakt, zij en
Martha en ik, 't was op die wandeling heel prettig. Ik begin Martha's doen toch ook
weêr een beetje te vreezen, kan er ten minste genoeg van voelen en voor haar
voelen om er naar van te worden, 't is dus maar goed (van 't weggaan Sat.). Freê
komt ook zoo vreeselijk uit en geeft wat hij geeft als gunst - en tegen de Lomans
zoo ijdeltuitig. Vergeef me Pimmy nu houd ik je weêr zoo met hem bezig maar al
die dingen hangen zoo samen. Mijn lieve Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 19 augustus 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1102

[1:1]
19 Aug, avond [189]1
Mijn eigen lieve Bebpy, nu heb 'k al twee heerlijke brieven van Beb en nog 'n kleintje
bij 't pakje - en nog heb 'k niet geantwoord! Maar Beb, mìjn Beb, ik heb zoo hard
gewerkt! Gisteren en van daag ben ik zoo'n eind opgeschoten met François, - daàr
heb 'k toch zóoveel plezier in - en van daag heb 'k ook weer model gehad en heb
'k ook daaraan heerlijk gewerkt - zóo veel vooruitgekomen. En gisteren heb 'k 'n
bezoek gehad van Frank en hebben we voor den middag 'n afspraak gemaakt
(François kwam poseeren) om zamen te gaan eten. We zijn bij Kras gegaan en 'k
hoef niet te zeggen dat Frank heel wat afgebabbeld heeft - heel aardig en gezellig.
Hij was eergisteren in de stad gekomen met z'n vrouw en Nini en Janpie, Théta
(hoe spel je dat) en Titia Gorter - maar gisteren ochtend wilde je schoonzuster weêr
naar huis en is Frank, alléen, gebleven tot den avond. Ze waren ook in Artis geweest
en Frank, alléen, gisteren in
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[1:2]
't museum, - daar had hij ook natuurlijk veel van te vertellen - en nà 't eten zijn we
gaan billarten en later tegen negen uur heb 'k hem naar 't station gebracht. - De
portretjes had hij nog niet ontvangen (ze zijn zeker aangekomen nadat hij weg was)
- en door z'n praten is me een en ander duidelijk geworden wat 'k eerst niet begrepen
heb. - 't Portret van Martha vond hij heel goed - hij had haar ook wel zóo zien kijken
maar dan noemde hij haar geaffecteerd! Bebpy-lief, van portretten gesproken, - 'k
zend die proeven niet terug; die wil 'k veel liever houden, - als 'k ze bezie, loop 'k
weer met mijn Beb op den weg naar Ede, - ze zijn in een tè nauw verband met dien
heerlijken dag, mijn Beb - en dàn, 't is toch Bebpy altijd enz., enz. - laat ze mij maar
houden, Beb? - 't Is 'n vervelende vent, die fotograaf en 'k begrijp niet hoe je nog
met zoo'n kerel praten kan, - 't moet heèl, heèl vervelend geweest zijn voor Beb en dan ook, je weet 't wel - met onwillige honden is 't kwaad hazen vangen, enz. en 'k geloof nooit - vooràl nu je 'n autoriteit gesteld hebt boven of tegen over de zijne
- dat hij iets goeds zal maken.
[1:3]
Beb laat Pim 't maar doen, - die zal 't wel mooi doen, o zoo mooi - Bebpy mìjn, kom
je nu over 'n paar weken alweer in Haarlem? - 't Is naar dat Martha weg gaat. - Kun
je haar niet nog wat laten blijven en Free naar Bussum terug sturen? - Beb je schreef
zoo aardig over je bezoek aan dien tuin van 't kasteel, kun je daar niet wat gaan
logeeren bij die oude freule? Kapteyn is weer in de stad geweest, maar heeft me
weer niet bezocht - 'k denk dat hij 't te ver uit de buurt vindt en dat hij liever alleen
in de stad gaat om te fotografeeren. Àl die lui zijn zoo eigenwijs, - 'k zou wel graag
's naar Zandvoort gaan maar 'k heb geen tijd. Met Frank heb 'k afgesproken dat 'k
's bij hem kom kijken als de portretjes hangen en als 'k klaar ben met m'n schilderijen
voor de tentoonstelling - van daag ben 'k begonnen te schilderijen aan 't eene waar
je de schets van hebt gezien op 't atelier - 't was zulk goed licht, aldoor zon, tot later
'n onweers bui op kwam zetten en toen ben 'k moeten uitscheiden.
'k Zie tegenwoordig niemand van de kennissen dan François en Ietje - Kobus heb
[1:4]
'k in lang niet gezien - Karsen eventjes; Willem en Hein zijn nog aan 't wandelen Breitner komt juist hier binnen in de bibliotheek van Arti, - hij zit te lezen, 'n eindje
van me af in de N.G. - Hij vindt z'n portret zelf ook zoo slecht maar 'k geloof dat
goed bezien hij 't erg prettig vindt om zoo in al de sigaren winkels en kroegjes te
hangen. Nu verlang 'k maar naar morgen om te werken, - 'k wou zoo graag dat 'k
die dingen goed afkreeg voor Arti - en 'k zie 't er nog heelemaal niet in, - 't is zoo
vervelend als er agitatie bij komt, - Bebpy, míjn Beb, 't is hier geen gelegenheid om
prettig en lief te schrijven - er zijn nu al meer menschen binnen gekomen, oude
heeren en halve kennissen. - Beb, 'k schei maar uit - je weet 't allemaal, - hoe heerlijk
'k nu werk en tevreden ben en geduldig wachten zal op Bebpy - dag mijn lieveling,
dag mijn eigen lieve Bebpy - schrijf asjeblieft weer gauw - 't is zoo heerlijk, zoo'n
brief en dien lees 'k dan stilletjes voor mezelf in m'n bed, 's morgens of 's avonds,
- of op 't atelier als 't middag is.
Dag mìjn eigen Bebpy
je
Pim
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 augustus 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1105

[1:1]
Vrijdag morgen 21 aug. 1891
Mijn eigen lieve Bebpy, mijn lieveling, mìjn Beb, waarom schrijf je blaadjes vol die
je me niet zendt - Bebpy lief zend 't maar wèl - ten minste als je 't al geschreven
heb moet je 't niet verscheuren. Pim begrijpt 't toch allemaal wel, Beb? Je Pimmy
voelt 't zoó mijn Beb, - en Pim verlangt zoó naar z'n Beb om altijd zamen te blijven.
Wanneer zal dat toch zijn Beb, - dingen zijn niet te forceeren - 't moet alles z'n
gangetje gaan, van werken en wachten - maar 't gaat zóo langzaam dat 't zijn zou
om den moed te verliezen als 't niet als 'n groote zekerheid voor ons stond dat 't
moèt gebeuren. - 't Gebeurt toch mijn Beb, en misschien wel veel gauwer dan we
denken - wie weet of 't succes niet 's in eens zal komen, - hoewel 't me spijten zal
dat 'k 't noodig heb - want 'k zou zóo veel liever stilletjes voor mezelf werken, voor
Beb en Pim zelf - zonder exposities, zonder couranten geschrijf enz. - O 'k zou zoo
graag overàl buiten staan.
Beb gisteren heb 'k heel prettig gewerkt aan
[1:2]
't laatste schilderijtje maar 't weer was zóo donker, met zware buien dat 'k nu en
dan uit moest scheiden - van daag komt François weer poseeren. Ik moet z'n kop
schilderen en als dat goed gaat zal 't 'n heel eind op streek zijn.
Gisteren avond ben 'k naar 't Theatre geweest van v. Lier, Julie Cuypers had 'n
heel vermoeienden maar wel goeien rol in 'n leelijk stuk - 'k ben gegaan uit
beleefdheid den heelen avond en 'k heb me afschuwelijk geëmbêteerd - nu en dan
was 't wel interessant maar over 't geheel heel slecht. Julie had heele mooie
oogenblikken - maar 'k was alleen, en 't was er zóo warm! - 'k Ben met hoofdpijn
naar huis gewandeld in 'n stortregen zonder parapluie of regenjas - m'n jasje is nòg
door nat. - 't Is wel prettig zoo in den nacht heel alleen in zoo'n weer - er was iets
gezelligs in, - 'k dacht zoo aan onze buien verleden jaar in Ede en Beb die zoo
vreeselijk nat was toen. Maar Beb zei dat 't niet hinderen zou maar Pim was erg
ongerust - weet je 't nog mijn Beb?
[1:3]
O mijn Beb laat 'k toch niet denken aan dien heerlijken tijd - nu komt Beb gauw
alweer in Haarlem en dan krijgen we den prachtigen herfst in 't duin mijn lieveling
en dan komt Pim 'n beetje in Haarlem, net als verleden jaar, om alle dagen met z'n
Beb te gaan wandelen en werken in de duinen, - ja Beb? - Bebpy lief nà de expositie,
nà de inzending - o dat zal heerlijk zijn.
Beb dat meisje Kroon ken 'k niet - 'k geloof ten minste niet - 'k heb wel 's meisjes
ontmoet bij Truus maar 'k ben vergeten wie al zoo wat.
Beb, Frank vertelde me dat toen de teekeningen uit Utrecht kwamen (hij is er zóo
mee ingenomen, hij vindt ze elken dag mooier!) hij aan Janpie gevraagd had, wie
heeft dat geschilderd? - en wat Janpie toen zei hoef 'k er niet bij te voegen! Hoor je
't 'm niet zeggen Beb! - Bebpy nu komt François dadelijk en 'k moet nog eerst koffie
drinken of liever ontbijten en 'k wilde dezen maar dadelijk weg zenden omdat je 'm
dan misschien nog van
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avond hebt, - en anders heb je er van daag weer geen, - Beb je hebt dien toch wel
uit Arti gekregen?
Dag mijn lieveling, dag mijn eigen Beb, m'n kindje o mijn Beb 'k neem je in m'n
armen en kus je zóo, zóo.. dag mìjn Beb.
Je eigen jongen
Pimmy

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Putten
Datum: 24 augustus 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Putten 24/8 91.
Waarde - Pim, zal ik maar eens met Jantje René zeggen.
Ik heb dadelijk de portretten in de eetzaal opgehangen waar ze zeer voldoen
r.

vooral bij avond licht. J.R. hangt boven de piano en F linksch van de deur. - Denk
er aan dat je me nu alle kosten voor diverse lijsten op geef of laat geven want zoo'n
cadeau bezwaart me toch al genoeg. - De lijsten zijn beelderig vooral in mijn oog
die van J. R.'s portret de andere in Stanny's oog. De menschen schijnen het meer
dan eens te moeten bekijken voor ze het mooi vinden. - Ik zoude Jampie niet anders
wenschen, als het soms niet lijkt moet hij zich maar assimileeren. - Het was een
meevallertje dat je laatst thuis was. - Ik denk morgen nog eens
[1:2]
naar Ruurloo te gaan want Stanny zit weer vol kuren - en Jampie is nu flink in orde
en zal ze gauw kunnen staan. Hij zeide nu van avond nog dat jij hem nog maar eens
moet teekenen, dat vond hij prettig.
Bederf vooral je heideboer niet en bewaar je Engelsche schilderijen met zorg.
Stanny heeft haar vriend Gorter over het beheer van haar vermogen geraadpleegd
naar het schijnt en ik weet niet of ik me op de een of andere manier niet van haar
kan los maken en Jampie meê krijgen. Ik ga zoo verschrikkelijk onder haar gebukt
met al die zorgen en dat getob, dat ik voor mijn hersens vrees en menschen schuw
word. - Als mama weer in Haarlem is zal ik je wel meer zien want ik zal trachten
dan een dag of 8 met J.R. te komen dan kan J.R. je ook nog eens
[1:3]
zien. - Je zult vreugde aan hem beleven. Ik gaf wat als ik dat kind bij mij had en
weer onafhankelijk was.
Ik ben nog maar even op Groeneveld geweest met den ouden Heer Schober en
sprak dus Rijker nog niet over de jacht. Nu wordt het weer beter dan zal je werk ook
vlotten. Ik ben benieuwd naar Arti en zal je schilderij dan ook niet vooruit kennen
dan maak ik prettiger vergelijkingen.
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Van Wally Moes mocht ik die twee dingen ‘lezende vrouw’ en ‘brei school’. Ze
waren misschien niet oorspronkelijk maar toch wel te genieten. Ik meen dat ge
Verster prees. ‘In eene serre’ en ‘Studie’ vond ik leelijk de rest heb ik niet
aangeteekend. Van Toorop vond ik er drie goed. Op Maris blijft nu steeds mijn
argusoog gevestigd. Werk
[1:4]
maar ijverig opdat de [e[?]ts wortel schiete en ge keur van verscheidenheid te
voorschijn brengt. Wij zullen later wel eens zien dat anderen ook de ernst des levens
op de kunst willen zien toegepast. Je Amsterdam bij regen bevalt mij weer meer. Verkoop toch de heideboer niet te laag en bewaar je doeken. Zoo duur zal een
schoon doek niet zijn.
Tot ziens
t. à t.
Frank

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 augustus 1891
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[1:1]
Maandag morgen 24 Aug. 91
Mijn heele lieve Bebpy, mijn eigen Beb, heeft Pim zoo slecht geschreven, - in twee
dagen niet mijn Beb? Bebpy - Saterdag zou 'k model krijgen maar toen is Kapteyn
gekomen; 'k zag hem voor de deur staan in m'n spiegeltje en wilde hem niet open
doen, om m'n werk en geen stemming etc., - maar toevallig komt I. thuis die tegen
hem zegt: 't is hier geen aangename wachtkamer meneer - waarop Kapteyn
r.

antwoordt - o, 'k ken M Witsen zoo goed dat 'k maar naar boven zal gaan. Nu, de
deur was open, - ik gauw in m'n slaapkamer - Kapteyn naar boven, trommelen op
m'n deur, hola, ben je nog niet op? - Enfin, hij kwam expres voor mij in de stad
omdat hij gisteren alweer naar Londen moest en me nog niet gezien had. - Toen
heb 'k m'n model af gezegd en zijn we samen gaan dejeuneeren en 's middags heb
'k hem schilderijen laten zien van Wisselingh bij Groesbeek - en later zijn we ook
naar Buffa gegaan maar die had belet - 'k heb Kapteyn later naar z'n trein gebracht.
[1:2]
En gisteren heeft François weer geposeerd, den heelen middag - lieve Beb, Fr.
poseert net zoo veel als Hein, eigenlijk meer, want Hein kan 't niet zoo goed, die
viel in slaap enz. terwijl Fr. aldoor zit te praten en te vertellen, - 't portret komt goed
vooruit - hoewel 't gisteren niet gegaan is naar m'n zin. - Vrijdag heb 'k heel prettig
gewerkt aan m'n schilderijtje hoewel 't weêr niet geschikt was en 'k dikwijls heb
moeten ophouden, - o nee dat was Donderdag. - Vrijdag middag is François er
geweest maar hij kwam veel te laat doordat hij aan de Rechtbank had moeten zijn
om te pleiten voor 'n valschen munter - en vrijdag avond heb je m'n laatsten brief
gekregen, niet Bebpy? - Mijn Beb, wat je over de fotografiën schrijft is niet goed -
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voorál dat eéne is volstrekt niet leelijk en al zou dat zijn - 't is tòch altijd Beb, en altijd
heerlijk om te hebben. Maar Beb, - 'k ben bang dat 'k je conditie moet aannemen daarom zal 'k ze je dadelijk zenden - 't adres van dien vent weet 'k niet, - maar
bedenk wat je doet mijn Beb - wat moet hij er meê doen? Hij zal ze in z'n winkel
[1:3]
raam zetten en dat vind 'k 'n naar idée - maar Beb zal 't wel weten - krijg 'k dan
asjeblieft heel gauw 'n ander, Bebpy lief?
Beb, 'k blijf van daag maar thuis eten ook, - 'k laat dan de juffr maar wat halen, 't mensch is wezenlijk heel goed, - ze doet aldoor zoo haar best en moppert nooit,
- van Samson hoor 'k maar niets - waarschijnlijk is dat nu àf gesprongen en
Wisselingh laat ook niets van zich hooren. Heb 'k je al geschreven dat 'k Wisselingh
gezien heb en gesproken bij Pschorr. Maar hij zei niets van m'n brief en ik ook niet.
Nu denk 'k er over om 'n paar oude schilderijen te zenden naar de eerst volgende
verkooping in den Brakke Grond. Ik sprak juist een dezer dagen iemand van de
o.

firma Roos & C dien 'k vroeger gekend heb, als jongen op 't gymnasium - hij sprak
me aan; - 'k zal er eens heen gaan. François komt van middag om vier uur weer
poseeren - 't weer is nog al goed dus hoop 'k van middag eens veel te doen. - Beb,
Kapteyn vroeg me zoo of 'k z'n vrouw niet 's op ging zoeken in Zandvoort - 'k zei
dat 'k er veel lust in had
[1:4]
en 't ook zeker zal doen (ze blijven nog drie weken) maar 'k zei hem niet dat 'k geen
geld heb om 't te doen. Beb, zullen we aanstaande week 's zamen gaan? Bebpy,
zal 'k je gauw weer zien? Mijn lieveling, mijn eigen lieve lieve Beb, 'k verlang er zoo
naar! O mijn Beb, 'k verlang zoo naar de duinen met Bebpy en de zee. - Maar die
schilderijen beginnen me alweer te agiteeren. 't Is nog maar vier weken. Beb, Kapteyn
vroeg me of 'k meê ging naar Londen, en bij hem kwam logeeren deze drie weken!
Ik noemde hem redenen waarom of 'k 't niet doen zou, maar 'k zei niet van die eene
reden dat ik heelemaal niet eens zou willen. - Beb zien we mekaar Saterdag? Ja
mijn Beb mijn lieveling - Bebpy kom je dan Saterdag hier, 's morgens, of ik in Haarlem
's avonds? Beb daar is m'n model, - al zoò laat!
Dag mijn lieveling, dag mijn eigen Beb - mìjn mìjn zoete lieve lieve kindje mìjn Bebpy
Bebpy, jouw jongen, je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
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[1:1]
Dinsdag avond
25 Aug. 1891
Mijn eigen lieve lieve Bebpy, ik ben heel blij met deze fotografie, hij ligt op 't oogenblik
voor me en 'k vin 't zóo prettig om er naar te kijken, - Beb, hij is wezenlijk heél goed
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ook als foto - enfin juist als foto. Maar mijn lieveling, wat 'k er zoo prettig in vind is
dat-ie zoo goed lijkt op je brief. - Beb, zoo'n lieve brief - mijn Bebpy je hoeft niets uit
te leggen in zoo'n brief, 't staat er alles zóo goed in al is 't niet in woorden, - Beb,
en die uitdrukking al lijkt-ie vaag is veel duidelijker - ten minste voor Pim, - als de
mooiste zinnen. Mìjn lieveling mìjn Beb, - van die uitdrukking is ook veel in je portret.
Bebpy-kindje, mijn lieve Beb, Pim bedankt je wèl - 't is wel 'n heerlijke herinnering
aan dien dag in Ede, mijn Beb, dien heerlijken dag met Beb, dien dag dien Beb,
mijn eigen Bebpy zoo heerlijk, zoó, zoó mooi heeft gemàakt - o Beb kom toch hier
en laat me je 's even in m'n armen nemen en je nog 's bedanken met lief
[1:2]
hebbende kusjes - mìjn Beb, kom je Saterdag 's kijken? - 't Portret van François
wordt zoó goed en m'n schilderijtjes gaan nu ook vooruit - Bebpy, vier weken is zoo
kort, 't is niets, en vooral omdat je nooit kunt weten met 't weêr, en met andere
dingen, niet kunnen poseeren en wat nog erger is, niet kunnen werken, - o er is zoo
veel te overwinnen. Mijn Beb, 't is acht uur - 'k heb weer thuis gegeten en zit nu aan
de tafel van Ewijkshoeve met de lamp aan en 't gas oòk, - 't is veel gezelliger
geworden: er staat nu ook 'n kamerschut bij de deur, en die kist die je op Ewijkshoeve
hebt gezien tegen 't kolen hok bij m'n boeken; - en er staan nu zoò veel doeken,
dat maakt 't ook zooveel gezelliger en geeft iets heerlijks van in 't werk zijn; enfin,
kom maar gauw zelf 's kijken mìjn Beb je zult 't wel veranderd vinden maar veel
aardiger dan vroeger, - 't is nu veel compleeter - 't was altijd 'n beetje leeg - weinig
bewoond of zoo iets, 'k miste er altijd iets en dat is er nu. - Beb, kom toch bepaald
Saterdag 's kijken, ook naar je Pim
[1:3]
Beb, is Frank nog in Ruurlo geweest? Hij schreef me dat hij zou gaan, vandaag of
morgen denk ik. Ik kreeg z'n brief van daag - hij schijnt nog al ingenomen met de
portretten en ook met de rest, maar z'n vrouw schijnt, voor zoover als 'k er uit wijs
kan worden - er niet veel aan te hebben. Hij schrijft o.a. Ik zou Janpie niet anders
wenschen, als het soms niet lijkt moet hij zich maar assimileeren. -- Ik zal je den
brief Saterdag laten lezen, 't is 'n heel curieus epistel. - - Ik had een dezer dagen
even naar Bussum willen gaan om m'n violoncel te halen, want die mis 'k hier ook
nog, - en zoo 's avonds, zooals nu, nu 'k alleen in 't huis ben, zou 't zoo prettig zijn
om te spelen en te studeeren - maar Martha schreef me gisteren dat ze naar
Middelburg ging tot Vrijdagavond, - dus kan er deze week nog niets van komen.
Beb, mijn lieveling 'k verlang zóo dat je weer in Haarlem bent, dan kan 'k zoo 's
avonds 's even komen om 6 uur, - of heele dagen in de duinen, Bebpy Beb ga toch
meê naar de duinen achter Elswout en bij Bloemendaal.
[1:4]
De herfst zal zoo heerlijk zijn. Bebpy dan heb 'k m'n schilderijtjes àf - wat 'n heerlijk
idee - en dan kan 'k werken wat 'k wil - hier mooie dingen voor teekeningen in den
herfst en in de duinen, studies maken en weer 's van tijd tot tijd op dat aardige boven
kamertje in de Breêstraat, - allemaal heerlijk vooruitzicht, is 't niet mijn Beb? - en
Beb altijd meê en veel samen, ja Beb? Beb, nu schei 'k uit en zal waarschijnlijk niet
schrijven vóor Donderdag - omdat 'k morgen vroeg op ga staan en dien ouden
kennis opscharrelen die misschien m'n oude schilderijen kan verkoopen voor me,
en morgen middag weer model en later François. Maar Beb weet toch wel wat Pim
zou schrijven, is 't niet mijn Beb - 't is altijd 'tzelfde, altijd maar verlangen en geduld
hebben, en werken enz., enz. Vandaag is Jaap Batavier hier geweest, hij was er
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nog niet geweest - tegelijk met François - dag mijn lieve lieve, heerlijke lieve Beb,
mìjn eigen Bebpy. Dag mijn Beb, Pim groet je mijn Beb, en Pim verlangt zoo naar
z'n Bebpy - maar tot Saterdag is niet meer zoo verschrikkelijk lang - dag mijn lieveling,
voel je 't wel mijn Bebpy hoe Pim je kust?
Dag mìjn mìjn kindje dag Bebpy,
je eigen
Pim

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 27 augustus 1891
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
e

438 1 Parkstraat, 27 Aug. 1891
Amice,
Je hebt in zoo'n langen tijd niets van je laten hooren, dat ik begin te onderstellen
dat je heelemaal niet meer denkt aan dat schilderij van me. Dat zij zoo. Maar mag
ik nu 's even heel vriendschappelijk met je praten. Kijk, de zaak is deze: ik heb met
primo September ongeveer f 300 te betalen waarvan ik slechts f 100 heb; - ik heb
de betaling sedert vier weken telkens uit gesteld in de hoop dat jij, als 'n reddende
engel, die je in waarheid zoudt geweest zijn, - 's bij mij aan zoudt komen. Nù, ten
einde raad, kom ik je dit brutale voorstel doen (dat vervelend genoeg is, maar ik
weet dat je 't me in geen geval kwalijk zult nemen) - om mij f 200 te willen leenen
die 'k je binnen twee à drie maanden zal terug geven, - tenzij je zoudt prefereeren
er 'n schilderij en wat etsen voor uit te kiezen die
[1:2]
ten allen tijden tot je dispositie zijn, - maar prefereer je dit niet, stel dan zelf 'n termijn
van teruggave, 2 à 3 maanden b.v. - Wees zoo goed over dit voorstel even na te
denken en beschouw de zaak niet onverschillig: ik zelf vind 't beroerd genoeg. Enfin, ik hoop je 's spoedig te zien.
Doe mijn beleefde groeten aan je vrouw en geloof me
steeds t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [27 augustus 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1104

[1:1]
Donderdagmorgen
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Mijn lieve Beb, 'k moet dadelijk uit en weer terug zijn om 1 uur, dan komt m'n model
en als 'k van avond schrijf ben 'k bang dat je 'm niet meer krijgt, - en 'k wou mijn
lieve lieve Bebpy toch nog 's schrijven. - Beb, is dit de laatste brief? 't Zal geen
langen zijn, maar mijn lieveling toch wel prettig is 't niet? - Mijn heerlijke, mijn eìgen
Beb, wat is dat nu weer voor 'n verrassing? Lekkere eieren uit Ruurlo, maar mijn
lieveling wat 'n troep, zul je 's komen helpen mijn Beb? Bebpy hoe lief toch - Bebpy,
Beb, lieveling kom toch 's gauw hier. - Beb je hebt me nog niet geantwoord op m'n
laatsten brief - 'k dacht zeker gisteren avond er een te vinden maar 't was mis
gerekend. Maar vandaag krijg 'k er toch zeker nog wel een, - en dàn, - dan komt
Beb, laat 's zien, òvermorgen, overmorgen komt Beb bij Pim, bij haar jongen, haar
eigen Pimmy. O mijn Beb, kom toch, laat me 's even
[1:2]
je lieve hoofie in m'n handen nemen - o mijn Beb mijn Beb, mijn lieveling - Saterdag
Beb? - Juist nu die juffr. Kr. meê gaat met je mama, kun je best - je kon eigenlijk
wel uit stappen op de terug reis, hier in Amsterdam. - Beb, 'k heb Samson 'n brief
geschreven - 'k weet niet of 't goed is maar 't is mijn laatste middel - 'k kan niet
anders doen. Ik hoop maar dat hij 't goed opvat en er op in gaat. Gisteren is 't werk
niet heel goed gegaan - 't was te kort - 't was vier uur toen 'k er pas in begon te
komen. - François komt alle dagen na 4. Morgen den heelen middag, dan heb 'k
geen model en dan moet 'k hem 'ns flink onder handen nemen. Mijn eigen lieve
Bebpy - 'k moet nu weg - dag mìjn mìjn liefste kindje - dag mijn Beb, - je gaan zeker
morgen ochtend al om 10.25 of zoo iets? - Bebpy wanneer kom je hier langs jammer dat 'k dat nu niet weet.
Dag mijn lieve lieve Bebpy
je eigen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
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[1:1]
Vrijdag morgen 28 Aug. 1891
Mijn lieveling, nu sta je zeker op dit oogenblik aan 't station te Ruurlo of je bent
onderweg in de groote laan maar dat denk 'k toch niet want 't is bijna tijd voor je
trein. - Beb, waait 't daar niet erg, - gelukkig is er 'n veranda'tje waar je toèn die
velocipède van Martha in zette. - Bebpy en nu ga 'k je volgen op je reis, - op je reis
die je elke minuut 'n heel eind dichter bij je Pim brengt, - en om kwart over éenen
kom je hier de straat voorbij - Bebpy lief, 'k zal je niet zien, ook niet kunnen zien want dan ben 'k aan François bezig, - vandaag den heelen middag. - Mijn eigen
lieve Beb, mòrgen om dezen tijd ben je op weg van Haarlem, en morgen om dezen
tijd zal ik, dat is Pim Bèbpy d'r eigen jongen, zòo ongeduldig worden, zóo verlangend,
- maar dan duurt 't ook niet lang meer is 't wel Beb, - o Bebpy mijn kom je 'n beetje
vroeg? Want 's middags na de koffie komt 't model weer tot vier uur - en als Beb
dàt zou willen doen, - Pim komen gezelschap houden bij z'n diner? Dan krijgt
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Beb wel niet veel bizonders maar voor eén keer vind ze dat niets, hè Beb - ik zelf
eet hier nu al bijna de heele week en 'k voel me zóo goed, - Beb dat zal wel heerlijk
wezen, Bebpy? - Dan kun je met een 't atelier 's zien met gas en de lamp, dat is
zoo gezellig - maar o als Beb er dan in zit! - Beb, mijn Beb, gisteren had 'k je brief
al naar de groote post gebracht toen 'k terug kwam en 't kistje en de tasch ging
openmaken, - 'k had gedacht zoo op 't gezicht dat in de tasch ook eieren waren en nu was 't zoo'n heerlijke verrassing om die heide er uit te halen en in flesschen
te zetten. Nu staat ze prachtig, zoo bekend, - o 'k ken ze zoo - en 't ruikt zóo heerlijk
naar buiten, naar de groote hei! - Beb, gisteren middag is 't model niet gekomen,
ze heeft zeker verkeerd begrepen en zal vandaag komen denk 'k, - maar dan kan
'k haar niet hebben. Fr. is gisteren op z'n tijd van 4 uur gekomen en 'k ben al 'n heel
eind voor m'n ets van hem. - Nu heb 'k gisteren den heelen middag liggen lezen,
en daardoor hoofdpijn gekregen, - maar die is nu weer weg.
[1:3]
François en ik zijn tegenwoordig aan 't schieten met Flaubert buks - hij schiet heel
goed - beter dan ik. Beb, je moet zien al die wapens hangen boven m'n hoofd boven
de hoek bank - al die oude dingen uit m'n jongenstijd - 't staat wezenlijk heel aardig.
Beb, nu ben je al tusschen Vorden en Zutphen. - Beb, je zit toch niet in 'n dames
coupé - zeker in 'n niet-rooken, alleen met z'n drieën, - en je reist niet met ons
bekend dik conducteurtje, - die gaat 's avonds pas terug. - Mijn lieve Beb, mijn
lieveling tot morgen, tot morgen mijn Beb? - Nu ga 'k even uit voór de koffie en dan
komt Fransje. Dag mijn lieveling, dag mijn Beb, - krijg 'k nog 'n briefje mijn Bebpy?
- Zeker te druk gehad met pakken?
Dag Bebpy - tot morgen - dan komt Beb bij haar eigen jongen, - Bebpy
jouw
Pim, dag.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
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[1:1]
Dinsdag ochtend 1 Sept. 91
Mijn lieve Beb, wat waait 't hard, wat 'n weêr, was dat niet veel te erg gisteren aan
de zee, voor Beb's hoofie, Bebpy hoe heb je 't gehad? - Wanneer gaan we nu samen
naar Zandvoort mijn lieve Beb? Kijk 's, 'k wou morgen avond in Haarlem komen dan
kunnen we 's wandelen in geval 't weer goed is en anders ga 'k met je mee naar
huis, 'n kopje thee drinken bij je mama; is dat niet goed? Ik heb François al gezegd
van niet poseeren, morgen om 4 uur. Van daag wel. Gisteren ook. En Zondag heb
'k 't geteekend portret veel verder gebracht, maar 't is nog niet af, - en dan denk 'k
dat 'k daar de ets naar maak en niet naar de natuur, - dat komt beter uit met poseeren
en m'n tijd, enz. Gisteren heb 'k ook weer model gehad - 't was te donker net als
van daag - maar 'k heb toch wel wat kunnen doen. - Maar 't gaat zo
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allerverschrikkelijkst langzaam en dan kan 'k nooit klaar komen - 'k moet eigenlijk
niets anders doen dan werken en toch
[1:2]
gaat dat ook niet - daarom is dat werken voor tentoonstellingen zoo verkeerd. - 't Is
heel natuurlijk dat je niet alle dagen geschikt bent om te werken en vooral gedwongen
werk - 'tzelfde werk. - Enfin 't moet nu maar. Gisteren avond was 't 'n heele bête
drukte in de straten - met Princessedag - maar 't was alleen pretext, voor sommige
bourgeois om leelijke harde dingen te zingen en lawaai te maken in de koffiehuizen.
Ik ben vroeg naar huis gegaan en heb 't me gezellig gemaakt in m'n slaapkamer,
met de lamp voor 't bed, en Pim daarin met 'n boek; en nu zal Breitner wel dadelijk
komen, - 'k zag hem bij 't eten in de Poort gisteren en toen zei hij dat-ie lust had om
's te komen. Maar 'k laat 'm m'n werk niet zien. Bebpy, mijn Beb, zal 'k je morgen
avond zien aan 't station - om 6 uur? - Bebpy, 'k schei nu maar uit, 't is 'n kort briefje
maar 'k ben niet gestemd om lange brieven te schrijven - te geagiteerd door m'n
werk en allerlei dingen, - dat komt allemaal wel gauw terecht.
Dag mijn lieveling, dag mijn lieve lieve Beb - dag Bebpy
je liefhebbende
Pim
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Dinsdag avond 1 Sept. 91
Lieve Bebpy 'k kreeg je brief van middag toen François er was. Beb, nu Verwey
komt, lijkt 't me beter dat 'k m'n bezoek uit stel, tenzij je gauw schrijft dat 'k toch moet
komen om te wandelen. Maar 't weêr schijnt niet heel veel goede plannen te hebben.
- Zou 't niet beter zijn als Beb, mìjn lieve Beb, hier kwam morgen ochtend in plaats
van haar brief? Doe dat maar, mijn lieveling - kom met 10.15. - Kom dan bij je Pim
koffie drinken dat is toch heerlijk, is 't niet, - 'k geloof ook dat 't beter is voor m'n werk
- 'k heb van daag heerlijk gewerkt, zóo voor uit gekomen, - en nu verwacht 'k morgen
middag weer model. - Maar als Beb wil kan ze in 't atelier blijven, 's middags b.v.
op de rust bank in de hoek met 'n boek, - want François komt morgen niet - en dan
kunnen we 't ons 's avonds weer gezellig maken. - Beb herinner je 's goed - was 't
niet gezellig laatst? - Bebpy daar kan 'k heerlijk op gaan
[1:2]
slapen, dat vooruitzicht van Bebpy d'r komst. 't zou wel erg tegen vallen als ze nu
niet kwam want de brief kan er pas 's middags zijn.
Beb, 'k zit nu nog hier, - 'k heb gegeten en m'n raam staat open, 't gas òp - 't is
half negen - buiten hoor 'k de wind - en nu en dan onder 't eten als 'k over m'n boek
naar buiten keek, moest 'k door 't zien van die mooie luchten en 't geluid van den
wind, aldoor denken hoe mooi, hoe heerlijk 't zijn moet aan 't strand, met zoo'n
avond. En 'k voel de wind door m'n kleeren en ruik de zee, en weet hoe 't zijn zou
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om daar te loopen, in 't zachte zand, naast Bebpy. Maar nu zit 'k hier, en schrijf aan
'tzelfde lieve Bebpy, om haar te vragen om toch bepaald morgen te komen; - dan
kun je met een 's zien hoe goed 'k van daag gewerkt heb. Dag mijn lieve lieve Bebpy
- dag mijn lieveling mijn eìgen Beb. - Beb, nu ga 'k uit - zoo'n heelen dag thuis is
vervelend voor m'n hoofd - 'k verlang naar de frische lucht en de wind en regen.
Dag Beb, dag mijn Beb, lief Bebpy
je eigen jongen, je
Pim

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 september 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
3 Sept. '91
Amice,
Als je wil stuur dan die teekening van mij naar de tentoonst. Etsclub in den Haag.
Salut
Isaac Israels

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 september 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1111

[1:1]
Woensdagavond 23 Sept 1891
Mijn eigen lieve Bebpy, - morgen is 't Donderdag en dan komt Beb hier om met Pim,
haar Pim, te gaan naar Sam. Beb, hoe laat kom je in de stad? Waar zal 'k je vinden
of wil je Pim hier komen halen van z'n atelier? enfin, dat hoor 'k nog wel - en in ieder
geval ben 'k hier tot na 't eten.
Bebpy lief hoe gaat 't met je? mijn eigen lieveling mijn eigen lieve Beb. Ja Beb,
zoo is 't zooals je schreef, mijn lieveling - maar Pim is nog niet beter.
Gisteren was 'k heel goed en van daag heb 'k den heelen dag gewerkt en goed
- 'n schilderij klaar voor Arti! maar 'k heb aldoor pijn in m'n maag, na 't eten - en ben
o zoo afschuwelijk gedeprimeerd - wat dat toch is? 't Is net of 't niet weg zal gaan en hoofdpijn en zwak - maar 'k houd 't diëet vol en daarom zal 't zoo lang niet meer
duren en dan komt Pim in Haarlem en zal Bebpy zien dat 't haar oude eigen Pim
weer is. Maar Beb, nu schrijf 'k niet meer, - 'k voel zoo moe.
Dag mijn lieveling dag mijn Beb, mijn Bebpy
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je
Pim, je eigen jongen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [25 september 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1136

[1:1]
Vrijdagavond half zes
Mijn eigen Bebpy, mijn lieve Beb, 'k heb tot nu toe gewerkt - 'k ben niet later
opgestaan dan gewoonlijk - dadelijk na dat 'k 'n stukje had gebruikt als ontbijt ben
'k begonnen aan 'n studietje van de lelies en hoe 't geworden is weet 'k niet; misschien is 't wel niets, maar evengoed kan 't heel mooi zijn. O 'k ben zoo moe.
Beb moet 't maar 's komen zien bij gelegenheid. Als 't niets is heb 'k toch in ieder
geval hard gewerkt vandaag. M'n vader is er even geweest, hij kwam 's naar me
zien, zei hij - en naar de schilderijen die 'k morgen naar Arti zend. Ik ben door blijven
werken, terwijl hij zat te praten - hij is trouwens niet lang gebleven. Beb, 'k heb
gisteren avond op den weg huis waarts - in de Warmoesstraat - François ontmoet
en toen zijn we nog wat blijven praten in een van die bierhuizen - de
[1:2]
tram was toch al allang weg en verder heeft hij me 'n heel eind thuis gebracht, - en
'k heb aan Bebpy gedacht maar die lei allang in d'r bedje, denk 'k - 't was bij tweeën
toen ik thuis kwam. - Ik ben van daag niet bizonder moe - ten minste niet die soort
moeheid - 't zit nu [m[?]eer in m'n hoofd - door 't werken.
Gelukkig, mijn Beb, dat er nog rijtuigen stonden gisteren avond, en mijn Bebpy
is mijn heel lieve, lieve kindje. Nu ga 'k van avond naar Ising. Lieve Beb, morgen
komt Pim met den trein in Haarlem, kwart over vijf - ik neem 'n kaartje dóor naar
Zandvoort. Bebpy, pas toch op dat je niet te laat komt! Mijn lieveling, gaan we naar
Zandvoort - en de zee en de duinen? Ja mijn Beb? Dag mijn eigen lieveling - dag
mijn Bebpy - ik moet nog even antwoorden op 'n brief van Jaap - die me schreef
om geld! Beastly nuisance, that is Dag Beb
je eigen
Pimmy

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Hamburg
Datum: [11 oktober 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hamburg Zondag
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Mon cher,
Ik vraag je wel excuus dat ik 't je zoo lastig gemaakt heb met zoo iets idioots als
het vergeten van dat geld. Ik ben verduiveld bang dat de jufvrouw het opgestoken
heeft maar er is nog een kans, waarin je misschien mij even van dienst wil zijn, het
zou nl. par extra-impossible kunnen dat het geld gevonden was aan de Rijnspoor
als je aanneemt dat ik het daar aan het loketje heb laten leggen om tien uur
gistermorgen. Als je er even na informeeren wilt verplicht je mij zeer, ofschoon
[1:2]
ik er niets van geloof. Het moet nog als het niet gestolen is in een van de
binnenzakken van een of ander vest zitten, of ergens anders in het achterkamertje.
Kijk het wijf eens goed aan, ze is tot alles capabel, ik heb haar een brief geschreven.
In alle geval kom ik gauw terug. Maar als het niet in orde is informeer dan eens goed
en schrijf mij evetjes wat jij denkt van het wijf; p/a Prins, Colonnaden 33.
Prins woont in een accurate imitatie van de arcades van de Rue de Rivoli. Het is
hier verdomd koud.
Salut
I.I.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 oktober 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
11 oct. 1891.
Beste Wim, ik heb onmogelijk tijd gehad je eens op te zoeken of te schrijven. Zooals
je weet heb ik laatst de bekende geschiedenis aan Veth verteld. Hij zeide mij dat
mijn eenige middel was, arbiters te benoemen, er wordt een eeregerecht belegd.
Morgen Maandag zal de eerste zitting plaats hebben. Je zult het waarschijnlijk al
wel weten.
Hoor ik eens iets van je?
Gegroet
Ed. Karsen

Sara de Swart aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 14 oktober 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Geachte Witsen,
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Met veel genoegen heb ik uw brief gelezen. Ik dank U ervoor. Natuurlijk heb ik
voor mezelf de zaak reeds verklaard.
Ik geloof gaarne, dat gij het heel naar vindt dergelijke dingen gedacht te hebben
van een vrouw.
Als ik later in het land kom zal ik U
[1:2]
gaarne de hand geven en met U praten.
Ik blijf
Uw U hoogachtende & toegen.
Sara de Swart
Arnhem. 14 Oct. 91.

Isaac Israels aan WillemWitsen
Plaats: [Hamburg]
Datum: 16 oktober [1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
16 October
Amice, Ik heb het geld ontvangen, dank je voor de moeite! Het is hier verdomd mooi
als het regent.
Schrijf mij wanneer of je denkt dat je in Londen bent, adres Prins, Colonnaden
33.
Tot ziens.
I.I.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Hamburg
Datum: 30 oktober [1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[tekening 1]
Hamburg
30 october.
Mon cher,
De jufvrouw is gedecideerd een ezel dat ze jou is komen lastig vallen met die
brieven aangezien ik ze de meest uitvoerige explicaties daaromtrent en dat nog wel
met een fraaie calligrafische hand heb geschreven. Ik jouisseer hier zeer van niet
alle morgens dat wijf te moeten aanschouwen, overigens is 't hier eigenlijk een gat,
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maar met Toon zie je hier zulke mooie dingen dat ik voor een paar weken een kamer
heb gehuurd, tengevolge waarvan de wind onmiddelijk N.O. is gedraaid, palle-zon
en een kou dat je goddome geen hand op straat kunt uitsteken.
[tekening 2]

[1:2]
Heb jij ooit gehoord dat iemand naar Londen wil en naar Hamburg gaat? Ik niet. Er
zijn hier dingen van een leelijkheid van kleur waar je in Holland geen idee van hebt.
[tekening 3]
Wat hier nogal aardig is zijn de karren, schuiten, brokken stad, hoerenbuurtjes
s'nachts admirabel maar de meiden zijn daar verdomd brutaal.
[tekening 4]

[1:3]
Ik heb laatst toen ik uit mijn raam keek een aanval van patriotisme gehad tot mijn
verbazing. Het hollandsche is toch naar mijn idee het mooiste wat er bestaat. Hier
in die wijde goore straten met al die handelaars en magere of te pafferige meiden
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wordt dat dadelijk vies of hard, het van 't geval kan alleen bij ons bestaan. Ik meen
dat vette geleuter op die grachten en zoo, affijn je begrijpt wel wat ik bedoel!
[tekening 5]
2

2

Als je nou zelf mee gaat dan ben je natuurlijk en dat is juist de moeilijkheid bij ons
vin ik.
Het is toch een godverdommes bedonderd schandaal met die kou, is dat bij jullie
ook zoo? Anders, zeggen de lui, regent het hier in stroomen om deze tijd. natuurlijk!
[tekening 6]

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [31 oktober 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1126

[1:1]
Saturdag avond
Mijn lieve Bebpy, 'k weet niet of je dezen nog krijgt voor je vertrek uit Dortmund.
Schrijf me in ieder geval gauw je adres in Deventer. - Bebpy verleden jaar waren
we samen 'n paar uur in Deventer, 'k woû dat ik nu ook bij je zijn kon; - o mijn lieveling
mijn lieve lieve Bebpy, 'k wou zoo graag bij je zijn. Nu nog 'n week, - Beb, zes weken
was toch wel 'n beetje àl te lang geweest. - Van daag heb 'k gewerkt aan de ets,
maar 't gaat zóo langzaam, - en van middag is Henri hier geweest - 't was nog al
erg vervelend; gisteren avond ontmoette 'k hem bij m'n vader - we hebben natuurlijk
weer 'n kaartje gemaakt. Ik voel me daar zóo raar tusschen en vooral omdat 't zoo
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erg familie is - me dunkt 't is nog gekker dan onder 'n troep vreemde Duitschers. De juffrouw staat geweldig te prikken in de keuken - 't is ook al zoo
[1:2]
laat - over zessen. Van avond zal 'k wel niet thuis blijven - 'k denk dat 'k maar 's
naar François ga - 's zien of hij thuis is - 'k heb hem de laatste dagen niet gezien.
Ik kreeg van ochtend 'n brief van I. uit Hamburg - 'n heel gekken brief - vol met
teekeningetjes en krabbeltjes, karren en huisjes en de haven in Hamburg - heel
grappig. - Mijn lieve Beb 'k krijg zeker van avond nog 'n brief? of heb je zoo weinig
gelegenheid tot schrijven - zeker wel, - 't zal wel moeielijk zijn om je af te zonderen
- hier is alles 'tzelfde - vreeselijk eentoonig - en 'k heb niets te schrijven. - Bebpy
mìjn kom toch maar gauw weer hier - 'k zou zoo'n lust hebben om naar Haarlem te
gaan van avond als 'k niet wist dat Beb er toch niet is!! Dag mijn eigen lieve
Bebpy-kindje dag mijn lieveling - schrijf me dadelijk even, al is 't drie woorden, als
je in Deventer bent.
Dag Beb,
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [2 november 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1123

[1:1]
Maandag avond
6 uur
Mijn eigen lieve Beb, 'k kom daar juist thuis en vind je brief - mijn lieveling ben je
nu weer zooveel dichter bij je jongen? - Beb, dat treft goed dat je al Vrijdag weggaat,
dan kom je zeker maar dadelijk hier, ja Beb, toe Bebpy 't is wel naar van je koffertje
- je schijnt er wel erg vol van geweest te zijn op je reis! Ze zullen 't toch wel nà
zenden - en ook 'n briefje van Pim, dat 'k Saterdag avond gezonden heb - 'k dacht
dat je 't Zondag avond nog krijgen zou. - Mijn lieve Bebpy - 'k ben van daag aldoor
in de stad geweest om te teekenen maar 't is niets mooi met dat zonnige weer en
'k heb niets gedaan - maar 't doet toch goed om zoo te loopen en eén mooi ding
heb 'k gezien maar daar kan 'k op 't oogenblik nog niets van maken - op de
vischmarkt - prachtig - maar dat vereischt studie en 'k heb dadelijk teekeningen
noodig. - Van avond ga 'k met
[1:2]
François naar Sam, - afgesproken werk, en morgen ga 'k de stad weer in en 's
avonds naar Ising. - Lieve Beb mijn eigen lieve Beb nu zal 't wel gauw Vrijdag zijn
- nog drie dagen er tusschen en dan komt mijn Beb mijn lieve lieve Bebpy hier bij
haar Pim - Beb, laat 't toch gauw Vrijdag zijn - 'k ben van middag nog even op Arti
geweest - met Breitner - er is veel verkocht - mijn leeuw is zeker te donker of te
somber voor de menschen, - mijn lieve Beb, Bebpy míjn dit schrijf 'k je alleen omdat
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je nu weer in ons land bent en om je te verwelkomen maar Beb kom nu maar 's
gauw in Pim z'n armen; ze verlangen zóo mijn lieve lieve lieve kindje.
Dag mijn lieveling mijn eigen Beb
je
Pim je eigen jongen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 november 1891
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1118

[1:1]
Saturdag ochtend
21 nov. 1891
Mijn lieve Beb, mijn eigen Beb, hoe is 't met 't hoesten? Zal 'k nog poeiers bestellen
voor Maandag als je hier komt? Mijn Beb, ik vond 't ook wel plotseling dat weg gaan
uit den tram - 't was zoo mooi in de stad - 'k heb nog geteekend en gisteren den
heelen dag geschilderd, 'n nieuw schilderij - 't is 'n magnifiek ding als geval, maar
'k heb er niet genoeg aan gehad met dat kleine schetsje dat 'k gemaakt heb. - Ik
wou maar dat 't weer zoó was dat 'k er van middag nog 's heen kan gaan met 'n
groot schetsboek - dan kan 'k morgen heerlijk den heelen dag er aan werken. - 't Is
de oude schans met de Montalbaanstoren van een van de sluizen van de Prins
Hendrik ka, - we hebben er samen ook 's staan kijken, weet je wel? Er varen altijd
sleepbooten met veel rook uit de pijpen, dat kan 't zoo mooi maken - en dan tegen
den avond, zooals toèn - vlak tegen donker worden aan - maar nog geen lichten
op; - 't is 'n
[1:2]
geweldig brok Amsterdam, iets dat je nergens anders zou kunnen vinden - iets ook,
dat nooit gemaakt is - ja, dat is curieus hoe weinig er van Amsterdam gemaakt is;
- 'k bedoel dingen waarin 't eigen karakter van Amsterdam is uitgedrukt. - De Dam
van Breitner en die van Ietje, b.v. tòch van 't belangrijkste wat er van hier gemaakt
is - en vooral de eerste, geven niets van 't eigen karakteristieke van de stad - zooals
trouwens geen van Breitner z'n schilderijen hier van doen. En daárom lijkt 't me zoo
curieus, omdat Amsterdam zoo gewèldig mooi is in z'n eigen mooiheid. Die
mooi-intieme dingetjes van Karsen b.v., wel, dergelijke gevallen kun je even goed
in Amersfoort zoeken, in Weesp en in zoo veel Hollandsche stadjes; - daarom is 't
niets minder - alleen lijkt 't me zoo curieus omdat er zooveel schilders hier wonen,
en geen 't schijnt te zien -, of zien wel, ja, Valk zag 't ook wel en Karsen ook en de
anderen ook - maar ze voelen 't anders.
Lieve Bebpy 'k ben eergisteren avond bij m'n vader geweest, hij lag te bed - al
bijna 'n week met z'n oude kwaal - maar 't was
[1:3]
alweer beterende. Gisteren avond heb 'k den avond doorgebracht bij Maurits Mendes
da Costa in gezelschap van m'n goeden vriend Ising - we hebben natuurlijk hombre
gespeeld - maar 't was er heel gezellig en eigenaardig; eigenlijk begint me dat spelen
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'n beetje te vervelen - maar zij beide zijn zóo verrukt dat ze 'n derde man hebben
gevonden - dat 'k voor 't oogenblik nog niet over me kan krijgen om er uit te scheiden
- 'k wou liever dat 'k maar 'n kwartet avond kon bij elkaar brengen. - Als Neyenhoff
maar hier woonde.
Bebpy mijn, 'k heb niets geen werklust van daag - 'k heb geen lust om aan dat
kleine schilderijtje te gaan werken - 'k zit nog vol van 't groote, maar moet daarvoor
eerst buiten gaan werken. Dag mijn lieve Beb, 'k ga nu papier op spannen voor 'n
nieuwe teekening - dag mijn lieveling, tot Maandag? Komt Beb dan weer bij haar
jongen, haar Pim. Lieve lieve lieve Beb, komt Beb dan weer 'n beetje uit rusten bij
Pim terwijl hij aan z'n werk is, aan z'n prettige schilderijtjes?
Dag mijn Bebpylief
je
Pim

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [26 november 1891]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Het zal je plezier doen te lezen dat ik vandaag uit ben gewe[x] heeft me naar
buiten gestuurd. Maar vertel nu aan iedereen, die je soms naar mij vraagt of mij
gezien heeft nu, ofschoon ik niet geloof dat iemand me kan gezien hebben, zonder
dat ik hem zelf zag, dat ik hier alleen geweest ben omdat ik hier beter oppassing
2

heb dan op mijn atelier en dat een vriend van mij is.
Als ik uit ga moet ik toch altijd voor 3 uur weer 't huis zijn, dus kom dan maar nog
eens.
Het beste met Kloos. Tot ziens
t.t.
GHBr.
Zeg nooit dat ik.

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 december 1891
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Sub rosa
Amice, zou je me ook met een enkel woord kunnen inlichten over wat er gisteren
avond gebeurd is, als je het weet. Ik ben namelijk wakker geworden in het politie
bureau op de O.Z. voorburgwal, doch van wat er ligt tusschen dat oogenblik en het
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tijdstip dat wij bij Mast aan het dessert zaten, herinner ik mij absoluut niets. Hebben
we een rekening gekregen? of is er betaald? Ik durf niet daar komen, vóór ik eenige
zekerheid heb op dat punt. Zijn wij de Nes in geweest? Ik begrijp niet, hoe ik op dat
bureau kom.
Wees zoo goed over dit incident volkomen te zwijgen, ook tegen Frans en de van
der Heydenstraat.
Hopende dat ge mij eenige inlichting kunt geven
t.t.
Chap
6/12/91
Boerhavestraat 28 boven.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [14 december 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1148

[1:1]
Maandag morgen
Mijn liefste Beb, kom je asjeblieft morgen bij me, daar verlang ik zoo naar. Beb
gisteren bij Willem met 't openmaken van 'n blikje heb ik me zóo in mijn duim
gesneden met 't blik dat 'k vandaag niet zal kunnen werken met
[1:2]
'n naald - 't is zoo'n precies werk en zoo moeielijk. Schrijven gaat ook slecht maar
dat komt er minder op aan. Weer zoo'n kort briefje Beb! Maar Pim is toch aldoor
met z'n Bebpy aldoor en zoo'n briefje lijkt altijd veel korter dan 't werkelijk is. Morgen
hoop ik wel weer te kunnen werken. Die verdomde smid, die
[1:3]
zou van daag komen werken maar 'k merk niets van hem. Dag mijn lieveling wanneer komt Verwey in Haarlem - 'k ben er niet op gesteld hem te ontmoeten, nog
meer om je zuster dan om hem hoewel 'k hem eigenlijk niets te zeggen heb. Maar
kan 'k misschien Woensdag komen als hij er nog niet is? Anders komt Beb maar
hier 'n beetje logeeren bij Marie of Macha. In ieder geval morgen, ja Beb: Saterdag
is hier Toonkunst - 'k zend de juffrouw om m'n diploma van daag.
Dag mijn eigen Beb, dag zoete lieve kleine Bebpy,
je
Pim, je eigen jongen.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [17 december 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1141
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[1:1]
Donderdag middag
Mijn eigen kleine lieve lieve kindje, kom je Saturdag? Kom toch maar Saturdag mijn
Beb al kunnen we niet naar dat concert. Want verbeel je Bebpylief dat 'k van morgen
m'n nieuwe diploma krijg van Toonkunst; - en 'k moest 'm terug laten geven door
de juffr. en laten zeggen dat 'k niet thuis was. Die man heeft toen aan de juffr. gezegd
dat er Sat. concert is en dat 'k die diploma noodig zou hebben dus dat hij nog wel
terug zal komen vóor Saterdag - maar dat helpt mij niets zooals Bebpy wel kan
nagaan. Ik zal morgen nog probeeren maar 'k vrees er wel voor. - 't Is wel jammer
van 't concert vooral van die mis van Bach die Bebpy zoo mooi zou vinden - maar
enfin, dan komt Beb maar hier 'n beetje praten met haar jongen, is 't niet Beb? Bebpy
ga maar bij Macha eten want François komt hier. Ik ben van morgen al om 8 uur
wakker gemaakt door de juffr. - omdat 'k altijd zoo veel te doen heb en dan zoo laat
ben - dit scheelt tenminste 'n uur dat 'k best kan gebruiken al was 't alleen om even
uit te gaan. Ik ben ook al uit geweest van ochtend, gewandeld en nu ben 'k thuis
maar heel
[1:2]
moe door alles heen en weer, erge hoofdpijn - gisteren ook. Dat begrijp 'k niet. Nu
gaan we van middag bij Sam & Rachel eten, - 'k ben wel nieuwsgierig hoe dat zijn
zal, gemakkelijk en prettig of vreemd en vervelend - 'k denk wel prettig maar je weet
't nooit die dingen. Lieve Bebpy hoe komt 't dat je laatst zoo te laat was? Je hadt 40
min; - zeker slecht getroffen met de trams. - 't Lijkt me wel 'n heerlijk idée om in
Januari naar Londen te gaan voor drie weken - maar voor 't oogenblik benijd ik 't
juffr. B. niet; - 'k vind alles goed tegenwoordig zooals 't is, en als Bebpy Saterdag
komt wensch 'k voor me zelf niets meer. Vooral omdat 't zóo is en Bebpy en Pim
wel genoodzaakt zijn om geduld te hebben. Maar doe m'n groeten terug met 'n
hand. De gas mannen zijn bezig om 'n nieuwe meter te zetten de oude is stuk.
Dag mijn lieveling mijn eigen Beb mìjn Beb. - 'k Zal Frank even schrijven, had hij
liever 'n dochtertje gehad?
Dag mijn Bebpy
je eigen
Pimmy.
Tot Saterdag Beb.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [22 december 1891]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1122

[1:1]
Dinsdag ochtend
12 uur
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Mijn heele lieve Beb, van middag komt die vervelende kerel bij me en voor dien tijd
woú 'k nog aan m'n teekening werken. Ik schrijf maar 'n heel kort briefje mijn lieve
Beb maar dat is niet naar, is 't wel. 'k Heb gisteren ook gewerkt en gisteravond bij
mijn vader geweest. Donderdag komt hij hier (hij zei 't uit zich zelf dat hij anders
nooit doet als 'k niet onwel ben en thuis moet blijven) - ik denk dat hij me 's spreken
wil over m'n finantieelen toestand enz., - omdat we daar even
[1:2]
over begonnen zijn (ik kwam n.l. om hem 'n beetje geld te vragen) maar dat gesprek
werd gestoord. Daarom lieve Bebpy - kom dan liever Donderdag niet - maar Vrijdag
- dan kan 'k je meteen vertellen en morgen wou 'k graag werken aan m'n schilderij.
Dus tot Vrijdag mijn lieve Beb, mijn eìgen lieve Bebpy - Beb schrijf Pim toch 's gauw
al is 't net zoo weinig - 'k hoor niets van je. Bebpy lief gaan we gauw samen 's
schaatsen rijden? - Dan mag 'k wel eerst probeeren of 'k 't nog wel kan. 'k Ben in
vier jaren niet op 't ijs geweest. Maar 'k denk dat 't gaat sneeuwen.
[1:3]
Mijn lieveling 't was toch wel heerlijk, Saterdag en Zondag niet waar mijn eigen lieve
kindje? Pim's eigen Bebpy - Beb is 't Vrijdag geen Kerstdag? Dat is toch geen
beletsel om hier te komen?
Dag mijn lieveling dag mijn Bebpy,
'k ben jouw eigen jongen, van Bebpy, je
Pim

[1892]
Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [voorjaar? 1892?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1146

[1:1]
Mijn liefste Beb kom je asjeblieft morgen ochtend? Pim denkt zoo veel aan z'n
heerlijke lieve meisje en verlangt zoo haar te zien en in z'n armen te nemen, even
- en Pim verlangt zoo om te werken en mooie dingen te maken, - en Pim verlangt
ook zoo om van den zomer buiten te zijn elken dag met z'n liefste kleine lieveling
en te wandelen in de mooie natuur en zamen te zijn met Beb. Mijn liefste Bebpy
kom je morgen ochtend?
Ik ben je eigen jongen,
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1890-1893, zomer 1892?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 895
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[1:1]
Mijn lieve kindje, mijn liefste meisje, mijn eigen Beb - 'k wou dat 'k aan je bedje stond
en je 's even heerlijk kon kussen maar liefste kleine lieveling van je Pim, straks komt
Pimmy zelf in plaats 'n stukje papier met woordjes - en dan gaan we prettig samen
zijn en wandelen, - nu lig je in je bedje en zult al wel slapen en ìk ga ook gauw want
'k ga vroeg opstaan morgen om alles te kunnen doen voór 'k in Haarlem kom.
Bebpylief, 'k kom om 12.2 - 11.40 hier van daan, dus volgens stadstijd kwart voor
eénen bij Beb - maar 'k kan even goed even 'n broodje nemen aan 't station en
onder weg op eten, dan hoeft er geen verandering te zijn in 't koffiedrinken - enfin,
komt Beb aan den trein? Ik ga nu gauw naar bed - 'k ben nog even bij Versluys
geweest waar 'k Hein en Willem achter gelaten
[1:2]
heb, 't is bijna eén uur. Slaap nu maar heel lekker m'n kindje en denk maar aan
Vrijdag en den tijd van heerlijk samen zijn daar buiten, nacht mijn eigen Beb, lieveling
o 'k kus je zoo zacht in je bedje met je lieve hoofie op 't witte kussen.
Nacht mijn Beb, - 'k ben Pim en jouw eigen lieve jongen die zooveel houdt van
z'n heerlijke lieve meisje, van dat Bebpy,

Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [januari 1892?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 900

[1:1]
Donderdag middag
Ik had mijn lieve Bebpy zoo graag nog even 'n handje gegeven of liever haar handje
even gehad, - 'k heb Kobus en Titia net uit gelaten; ze zijn nog even gebleven en
ik heb ze nog een en ander laten zien, - Kobus interesseert zich nog al altijd voor
andermans werk en dat is prettig al beteekent 't niet veel - maar 't tegenover gestelde
is altijd naar. - Ik heb zoo lang op jullie gewacht van middag - ik was zoo vroeg klaar
met alles - was gisteren avond om half twaalf naar bed gegaan en van morgen vroeg
op.
Maar nu is die fotografie van je mama weer zoo zwak dat spijt me zoo.
[1:2]
Zoo jammer dat er zoo weinig licht was. - Hoe vond Bebpy 't wel? Hoe dacht Beb
over Pim - was 't 'n nare jongen? - 't Was wel 'n beetje vreemd mijn Beb.
Bebpy daar is François, - nu zal 'k niet lang door kunnen schrijven. Hij komt me
'n over[guss[?] geven - lieve Beb, kom je Zondag of Maandag hier? Ik ga nu aan
de nieuwe teekening - schrijf je me 's gauw Bebpy lief? Kom je Zondag? Zal ik
Maandag avond in Haarlem komen? Misschien komt Breitner Zondag ochtend
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drukken en misschien ga 'k morgen even naar de Stedelijke - 't duurt nu niet lang
meer. Misschien ook ga 'k wel even naar Bussum,
[1:3]
ik moet JanPiet even spreken, - dan ga 'k koffie drinken bij Martha - enfin, 'k weet
nog niet wat - maar wil Beb afspreken voor Zondag op de koffie bij Pim. Bebpy is
Pim jouw lieve jongen. Is Pim misschien 'n beetje onbeleefd geweest of onvriendelijk?
Ik weet 't niet - maar 't leek me of Beb iets niet goed òm hem vond - wat was dat
mijn Beb? Dag lieveling, dag Bebpy lief mijn Beb - François staat in half donker de
schilderijen te bekijken maar 'k geloof niet dat hij er iets van ziet - hij staat zeker te
denken of te soezen.
Dag mijn liefste meisje, tot Zondag?
Je eigen jongen, je
Pimmy
Beb, 'k zou wel zeggen ik kom Saterdag avond als Ger er misschien is - maar 'k
weet niet of er
[1:4]
dan niet iemand is, een van je zwagers of zoo - schrijf maar eens gauw wat je wilt.
Dag Beb.

Willem Witsen aan Johan Ankersmit
Plaats: [Amsterdam]
Datum: maart 1892
Verblijfplaats: IISG, archief Ankersmit nr. 18

[1:1]
e

438 1 Parkstraat Mrt. 1892
WelEdele Heer,
Ik vind uw plan om 'n tentoonstelling te houden op de wijze zooals U die in uw
brief heeft voorgesteld buitengewoon gelukkig. Zeker heel gaarne ben 'k bereid lid
van de commissie van uitvoering te zijn.
Hoogachtend
uw dienstw.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Johan Ankersmit
Plaats: [Amsterdam]
Datum: maart 1892
Verblijfplaats: IISG, archief Ankersmit nr. 18

[1:1]
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[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
Dinsdagmiddag Maart 1892
3 uur
Geachte Heer,
Ik moet U en de andere Heeren wel zeer mijn excuses maken voor mijn niet
verschijnen op uwe vergadering van heden middag. Ik meende het nummer van
het huis zeker te weten - en niet tegenstaande lang zoeken en heen en weer loopen
op de Keizers gracht heb 'k, tot m'n spijt het huis van den Heer van Tienhoven niet
kunnen vinden.
Ik hoop evenwel dat mijn afwezigheid de Heeren niet verhinderd heeft eenige
goede besluiten te nemen door nièt te vergaderen.
Hoogachtend
uw dienstw.
Willem Witsen
Den Heer Ankersmit
Alhier.

Willem Witsen aan Johan Ankersmit
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [april? 1892]
Verblijfplaats: IISG, archief Ankersmit nr. 18

[1:1]
Geachte Heer,
Wilt U zoo goed zijn den brenger van dit briefje even het adres meê te geven van
den Heer Boissevain. Ik merk daar juist dat mijn onbekendheid met dit adres mij
verhinderen zou op uwe bijeenkomst te komen, dezen avond.
Hoogachtend
uw dienstw.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [mei 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1145

[1:1]
Moet 'k 's eventjes 'n klein briefje schrijven van avond? 't Zal wel niet gaan want 'k
voel allerlei oogen om me heen. Willem is hier en Ising en nog anderen en toch wou
'k eventjes zeggen dat P.. zoo vreeselijk véel 'k durf 't niet te schrijven. Maar B..
moet toch maar veel komen de volgende week of eerder want, m. B., P. ligt te bed
en waarschijnlijk voor lang hoewel er niets ergs is. Ik heb alleen de pees van m'n
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knieschijf gescheurd en dat moet weer aangroeien. Ik zal volgens Sam ongeveer
twee maanden thuis moeten blijven en absoluut rust houden. Willem blijft bij me
logeeren om me te helpen, want 'k ben nu natuurlijk verschrikkelijk hulp behoevend.
Goeie gelegenheid om 's na te denken.
[1:2]
Als 'k beter ben zal 't zoowat tijd zijn om naar Oisterwijk te gaan. Wordt morgen 't
schilderijtje gehaald? Nu moet 'k uitscheiden.
Dag liefste Bebpy
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [september 1892?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 902

[1:1]
[briefhoofd Mij Arti et Amicitiae, Amsterdam]
Dinsdag avond.
Ik heb van daag den heelen dag geleefd in de heerlijke zomersche zonnige dagen
van verleden tijd mijn liefste lieveling, - 'k heb zitten etsen op diezelfde plankjes van
toen en 'k heb de eerste afdrukken gemaakt van de fotografien - 't is wel niet te
vergelijken die twee dingen - 't eerste is 't weer op leven in de zelfde mooiheid toèn
al gevoeld; 't weer terug [xxxx] verder gaan in 'n mooiheid van mezelf waar niemand
iets meê te maken heeft behalve mijn Beb die zoo trouw-rustig bij haar jongen zat
als hij in z'n werk was - en 't andere is 't terug zien van bijna vergeten détails; détails die misschien schade doen, - ten minste dikwijls hinderlijk zijn - aan de
geheele herinnering van in jezelven, maar die soms toch ook heel prettig aan doen.
Zoo moest je zien de afdrukken van Paulte op 't laatste portret met Martha en Hans,
- en die lachende kop van Ger naast dat bourgeois-ernstige gezicht van Pieter de
Koning. Ja 't is soms wel heel aardig en ik vind ook heel prettig dat
[1:2]
ze zoo goed zijn. Van de 70 opnamen heb 'k 60 goede cliché's, maar waarvan de
grootste helft misschien heel zwak is - sommige te zwak of te veel bewogen. - Ik
ben van middag 'n uurtje gestoord door Versluys die me 't plaatje van Willem kwam
brengen en gebleven is al pratende en vertellende. Ik heb ongeveer 10 afdrukken
gemaakt en gefixeerd die 'k morgen zal opplakken - en zoo hoop 'k er dan elken
dag 'n stuk of 10 af te drukken en te fixeeren dan ben ik er in twee weken door want
'k [maak[?] van elken cliché stelselmatig 2 afdrukken - anders kom 'k er nooit door.
Ik heb dat alles heel practiesch ingericht, zóo, dat zelfs Kapteyn er plezier in zou
hebben. Ik ben ook klaar met de aquatint op de etsen en morgen ga 'k ze weer
drukken en verder afmaken met drooge naald enz. Lieve Beb mijn lieve Beb, schrijf
as je blieft 's wat je doet en als je wandelt welke weg je gegaan bent - dat is zoo
heerlijk, dat kan 'k zoo nagaan en dan zie 'k 't zoo goed. Hoe is je hoofie mijn
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lieveling? Slaap je nu goed? Zal je Pimmy 's gauw even komen om je hoofie, je lieve
lieve hoofie, in z'n arm te laten rusten?
Daar is Breitner - 'k zat zoo rustig hier in de bibliotheek - daar ben je nooit geweest
- 't is er gewoonlijk
[1:3]
zoo stil. Nu zal 'k - verder niet schrijven. Vind 'k van avond nog 'n brief van mijn
Beb? - 'k Ga weer vroeg naar huis; - de juffr. komt 's morgens om 8 uur en dan
neem 'k m'n bad en ga ontbijten en daarna prettig werken. 't Atelier is eigenlijk wel
heerlijk als je er veel werk hebt staan. Komt Beb gauw 's kijken?
Dag mijn eigen heerlijke lieveling, mìjn kleine lieve Beb,
je jongen,
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [september? 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 901

[1:1]
Saturdag middag
Liefste Beb 'k ga je nu nog even schrijven omdat 'k bang ben dat je anders morgen
geen brief zoudt krijgen met den Zondag. Mijn lieveling, hoe heb je geslapen en
was 't niet erg vreemd van morgen? en wat heb je gedaan; gaan jullie samen
wandelen of ga je alleen mijn Beb, - met je jongen?
Beb, 'k heb van daag al wel 30 platen ontwikkeld - 'k ben begonnen met die nog
in de chassis zaten en die 'k 't laatst gemaakt heb - dat was 'n grijze dag weet je
wel? de dag van m'n ets. Die zijn allemaal mis lukt - veel te kort geëxposeerd, zoodat
't uit komt dat 'k geen instantanées maken kan zonder zon - en zelfs niet in de
schaduw naar verder blijkt. Want 'k heb hier en daar uit de verschillende doozen
platen genomen en al de zonnige zijn tot nog toe goed - de korenlanden met
[1:2]
Jan en Mie heel goed - de meeste boeren huisjes - die dag aan de Ro[ose[?]p weet
je wel? en Oisterwijk hoeve - ook goed - behalve waar veel schaduw op is bij v. Dijk
b.v. die zullen erg zwart en wit zijn - niet bepaald mislukt maar toch niet mooi. - 't
Schijnt ook dat koppen dicht bij den lens veel licht vereischen b.v. die groote kop
e

van Ger - voór de deur - is heel flauw - de 2 heelemaal niets -; - Jij en je Oom Gerrit
en Fik en je Mama en ik - de groote koppen van Jo Peaux Martha met de jongetjes
(1 van de twee) zijn heelemaal mislukt. - Jo Peaux in de hangmat, jij, Ger en Marie
in mijn raam (dien regendag) de korenlanden en huisjes zijn heel goed. Maar 'k ben
nog niet op de helft. In ieder geval is er veel goeds bij en 't voornaamste, de
korenlanden en boeren huizen die 'k noodig heb voor m'n werk zijn goed. Dat 's
gelukkig.
[1:3]
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Ik ben nu wel nieuwsgierig naar de afdrukken. Had 'k de eerste maar even kunnen
probeeren dan had 'k veel geleerd - nu ook maar met schade. Mijn studies doen
heel goed omlijst, - 't spijt me dat 'k er niet meer heb - maar 'k zie er toch wel veel
in en hoop er wel wat van te maken. De etsen zien er 't beste uit - morgen ga 'k ze
drukken - 'k moet 't papier nog vochten - en in 't eind van de volgende week als 'k
wat bij elkaar heb zal 'k je ze zenden als 'k zelf niet kom. Ik heb 't heel druk gehad
van daag maar voel heel plezierig wat m'n hoofd aangaat. 't Is nog wel vreemd en
'k verlang verschrikkelijk om terug te gaan - maar dat helpt niets - 'k moet hier toch
werken en heb ook zoo veel te doen - 't zal wel wennen; - 'k hoop zoo dat m'n etsen
in druk niet tegen vallen en dat 'k er gauw van verkoopen kan. Als ze meê vallen
en er goed uit zien zal 'k schrijven
[1:4]
aan Goupil, Wisselingh en v. Gogh of ze ze hebben willen - maar 't geeft niet veel.
- Hein en Willem zijn nog uit de stad. Hofker is van middag om 'n uur of twee al bij
me geweest en straks ga 'k met hem eten. - Hij vond m'n studies heel mooi vooral
de koeien maar hij weet er geen b.. van. - De juffr. is als altijd geweldig dom en
akelig goedig - ik tracht dezelfde levens wijs te houden als in O. maar 'k heb niet
de minste eetlust - ik laat nu de juffr. al om half acht of 8 uur komen, ga vroeg naar
bed en sta vroeg op. 't Beste van hier is m'n slaapkamer en 't comfort van bad en
waschinrichting etc. 't Atelier is wel prettig maar o zoo donker en stil en koud en
ongezellig. Dag mijn kindje - krijg 'k van avond 'n briefje of morgen pas? Dag mijn
heerlijke kleine liefste Bebpy - weet je wel wat je voor je jongen bent? en weet je
wel hoe je jongen is? Ja mijn Beb mijn lieveling; doe je lieve armpjes dan maar om
m'n hoofie en geef me 'n kus - Beb ik kus je ook zoo, in je halse.
Dag liefste lieveling
jouw
Pim
Groeten aan Marie.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [eind september 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1124

[1:1]
Maandag middag.
Mijn liefste Bebpy, Ger is er geweest van middag - 'k was bezig aan m'n teekening
en toen 'k in 't spiegeltje keek zag 'k niemand en wist natuurlijk niet wie er gescheld
had - 'k dacht: zeker de post en wou naar beneden gaan toen Ger de trap opkwam
- hij was erg geïnteresseerd door de foto's en heeft m'n etsen ook erg bekeken - en
de studies enz. maar hij kon niet lang blijven - moest naar de Aula om drie uur en
bleef eten bij je familie in de Middellaan. - Hij vertelde dat hij naar Sarah B. was
geweest, Saterdag avond met Verwey en hij had 't niets mooi gevonden. M'n
teekening is op 't oogenblik in 't onaangenaamste stadium - 'k denk er weer over
om 'm nog
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[1:2]
's te beginnen, zooals 'k meestàl doe - maar morgen moet 'k naar Breitner die me
dat speciaal verzocht heeft - hij gaat Woensdag naar buiten, Nunspeet waar z'n
vrienden v.d. Weele en Termeulen 'n atelier hebben, ik schijn hem te moeten helpen
aan 'n vernis mou die hij bezig is. Samson is er nog niet geweest; 'k hoop nu maar
dat hij morgen komt. Woensdag moet 'k naar [Laguna[?], je weet wel - 'k sprak hem
gisteren avond en Woensdag komt Beb - 'k had eerst gedacht om van avond bij je
te komen om 's 'n eindje te gaan wandelen (Kitten zit vlak bij m'n hand en hindert
me in 't schrijven) maar we eten zoo laat en 'k moet eens naar Versluys ook. Komt
Bebpy dus Woensdag? Om elf uur Beb? Hoe vond Marie van
[1:3]
ochtend haar ets drukjes? 'n Volgende keer zal 'k zorgen dat er papier gevocht is
maar dan moet zij ook zorgen dat ze 'n paar mooie etsjes heeft die de moeite van
goed drukken waard zijn.
Dag mijn lieve Beb dag liefste Beb
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [oktober 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 907

[1:1]
Mijn eigen lieve Beb, ik ben van daag den heelen dag thuis geweest - ik heb thuis
gegeten, alleen, (met poesje) en van avond ga 'k ook maar niet uit. 't Is Zondags
zoo vervelend en 'k had zoo veel te doen. Jaap Batavier moest van avond naar
Londen zoodat er niets gekomen is van onze reis naar den Haag. Ik heb nu maar
geschreven aan Jacob Maris en de etsplaten besteld. Van avond heb 'k afdrukken
gemaakt op Eastman paper (in de donkere kamer) van enkele heel goede cliché's,
o.a. die groote kop van Gerlof - die is buitengewoon mooi geworden. Karsen is op
de koffie gekomen, eigenlijk kwam hij voor Isaac, merkte 'k wel, maar die was niet
thuis. Gisteren ben 'k nog bij Eilers
[1:2]
geweest en die zegt dat 't bod van v. Gogh onbillijk is als de etsen goed zijn. Hij
komt morgen of Dinsdag met Groesbeek hier om ze te zien; - 'k denk toch niet dat
o.

zullie (Wisselingh & C ) er aan durven maar ze kunnen me al licht 'n goeie raad
geven. Die vervelende Samson is er nog niet geweest, - eigenlijk kan 't me niet veel
schelen, 'k kan best 'n tijd zoó leven, op m'n atelier; - 'k ben 'n beetje moe van al 't
gedoe, anders was 'k van avond nog begonnen aan 'n nieuwe teekening van de
koeien. Die andere is nog wel niet bedorven, - 'k heb er van daag aan gewerkt en
misschien is-ie nog wel goed te krijgen. - Karsen vond m'n etsen heel mooi en 't
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bod van v. G. schandelijk - hij raadde me aan ze hun nu ook niet te geven voor 500
maar dat kan ik niet doen, - 'k ben
[1:3]
nieuwsgierig wat Eilers er van vindt. Beb, kom je aanstaanden Donderdag met je
mama? of met Jo Peaux (als je mama liever 'n anderen dag wil), dan kan 'k deze
eerste dagen van de week nog 's goed werken; - of komt Bebpy misschien eerst
nog 's liever alleen, b.v. Woensdag? Kom dan maar Bebpy lief, mijn eigen kleine
Beb. Schrijf je Pim maar 's wanneer je komt. Beb was je broêr Willem al thuis gisteren
of ben je misschien te laat gekomen aan den trein? 't Is hier zoo stil op 't oogenblik
- alleen 't tikken van 't klokje en 't gekras van mijn pen; - donker gezellig-vol in 't
atelier en licht op de tafel met al de herrie van 't eten nog - 't is hier beter toch dan
bij Mast: 'k ga 's avonds weer etsen, dat deed 'k vroeger zoo veel. Dag mijn liefste
Bebpy dag mijn Beb mijn eigen lieveling, schrijf weer 's gauw aan je jongen.
Dag Beb
je
Pim

[1:4]
'k Heb geen postzegel, dus krijg je dezen pas morgen middag!

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [november? 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 905

[1:1]
Mijn eigen lieve Beb even 'n woordje: Groesbeek en Eilers zijn er geweest net zoo
en ze vonden de etsjes heel mooi. - Gr. vroeg of 'k 't goed vond als hij 't deed wat
v. Gogh niet gewild heeft - 't is 'n heel ander soort menschen - er gaat ook 'n schilderij
van me naar Londen bij Wisselingh (in commissie) en 't maaiertje komt in de
Kalverstraat. - Als hij m'n etsen niet gekocht had zou hij dat zeker wel gekocht
hebben. Ik ben ook 'n nieuwe teekening bezig-begonnen. v. Gogh schrijf 'k nu
dadelijk heerlijk raak dat 'k z'n bod niet kan aannemen. - Groesbeek was
verontwaardigd er over
[1:2]
en Eilers ook. ‘Geachte Heer’ enz., 'k denk dat hij 't land zal hebben. Nu gaan m'n
etsen van middag weg en mijn afdrukken in de lijstjes meê - die krijg 'k wel terug
maar hij moet ze hebben voor Enschedé, die laat hij ze drukken.
Komt Beb morgen? Vertel me dan 's of je mama gauw komt dan zorg 'k dat 'k ze
in huis heb tegen dien tijd. - Nu moet 'k even drukken voor Breitner dat heb 'k beloofd
en van middag moet 'k de stad in en bij Eilers enz.
Dag mijn lieveling dag mijn eigen liefste heerlijke kleine zoete Bebpy Pim z'n eigen
vrouwte, dag
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je
Pim
Kom je morgen?

[1:3]
Ik krijg daar net je brief mijn Beb. - Kom morgen maar wèl, wat mij betreft heel graag,
asjeblieft Beb - anders Donderdag middag hè, na de koffie. Je brief is heerlijk en
zoo lang. - Jammer dat 'k niet bij je was in de synagoge. Dag Beb,
je Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [november? 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 906

[1:1]
Mijn eigen lieve Beb, ik kom van avond niet maar morgen (avond om half acht) dan zal 't etsje wel af zijn, Beb 't is zoo'n aardig etsje dat Pim gemaakt heeft verleden
Saterdag met z'n Beb - ik ben er druk aan bezig en 'k weet volstrekt nog niet of 't
niet 't beste zal worden van allemaal - als nu morgen avond Verwey maar niet in
Haarlem is. Als je dat soms vooruit weet schrijf 't dan even mijn Beb. - Willem is in
drukke correspondentie met hem over Verlaine die de volgende week hier komt
lezen. Bebpy lief waarom heeft Pim nog geen brief? Mijn lieve Beb mijn lieveling
was 't wel prettig die daagjes?
[1:2]
Ik moet nu weer aan 't etsje en heb even niets bizonders te vermelden; alleen van
de lezing van Goes, daar schijn je geen spijt van te hoeven hebben; - de een vond
't gewoon leelijk, 'n ander belachelijk - 'n derde niet om aan te hooren, enz. Geen
een die 't mooi had gevonden - o maar je weet 't natuurlijk door Macha. Dag mijn
Beb tot morgen avond. Kom je dan aan de trein? Dag mijn lieveling. Pim werkt aan
z'n etsje en denkt aan z'n Beb.
Dag Bebpy
je
Pimmy

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Heerde]
Datum: [na 20 augustus 1892]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim-Wim,
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Wil eens denken over 't volgende plan. Gegeven Vosbergen bij Heerde, een
afgezonderd huis tegen een stuk bosch an, daarin als gasten van Pet, Wim-één en
Hein Boekweit, daar verblijvende tot groot vermaak van allen (Hein liep gisteren in
zijn hemmetje door de tuin te hollen, wou niet naar binnen omdat 't zoo lekker
regende, eindelijk vingen we hem en sleurden h'm tot zijn groote woede in een
donkere kamer) - hier stoort Wim-één me en zegt: doe mijn groeten, zie-hier ze gegeven verder de N.G. tijdschrift voor Economie, politiek, litteratuur, schilderkunst,
kabbalistiek, hermeneutik, alchemisme, ésoterisme, boeddisme, occultisme, waar
Wim-één al weer voor verlangt te zorgen, dus hun vertrek a.s., daarbij de overgroote
éénzaamheid van dit oord, waardoor het verlangen naar een vrienden-prettigheid
om je heen zeer wezenlijk is, gegeven verder: jij, Wim-Wim rondgaande met het
plan om 26 Aug. weer naar Amsterdam te gaan, de mestfaalt van den zomer - dit
al en nog meer dus zoo zijnde verzoek ik je te willen
[1:2]
overwegen hier op Vosbergen b.v. de maand September te komen of langer of een
deel ervan, naar mate je daarin lust gevoelt en je 't je hier aangenaam zal kunnen
maken.
Dit alles is stadhuisstijl omdat ik je niet lyrisch aan wil roepen: hierheen hierheen,
't eenvoudige feit aan je wil voorleggen opdat je zonder andere redenen dan ons
aller genoegelijk-zijn op mijn verzoek bevestigend of ontkennend moogt antwoorden,
en haastig omdat Wim-één wacht om dezen op de post te doen.
Àdieu,
t.t.
Pet.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [4 januari 1892]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Wim,
Ik heb je van middag willen opzoeken, maar je waart niet thuis. Vindt je goed dat
ik a.s. Woensdag om half vier, b.v. na mijn lessen, met Titia eens bij je kom?
Hoe gaat het er meê. Schrijf je even een briefkaart.
Adieu,
Je
Jac. v. Looy.

Willem Witsen aan Alphons Joannes Maria Diepenbrock
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 januari 1892
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/128-03
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[1:1]
e

438 1 Parkstraat Amsterdam
5 Jan. 1892.
Beste Fons, 't Kleine incident in de Caves zit me nog in 't hoofd - en 'k vin 't eenigzins
lastig dat 't me zoo erg hindert. Als 'k 't nog 's goed bekijk dan zie 'k in dat 't verkeerd
van mij geweest is die opmerking te maken over jouw woorden bij Fricke toen Willem
en Hein binnen kwamen. Ik heb 't je geen oogenblik kwalijk genomen, dat heb 'k al
gezegd - maar 'k heb 't wel ònfijn gevoeld gevonden en nu zie 'k in dat 'k daar òngelijk
in heb gehad. In ieder geval had 'k 't nooit moeten zeggen: dat was ònfijn van mij
en dat spijt me -, en 't was klein omdat 't ten slotte niets was dan dat je me
onwillekeurig en zonder 't te weten (hoe kon je 't weten) hebt laten voelen de
inferioriteit van die banale dingen bij mij tegenover het sublieme werk van Toon.
Maar laten we er niet meer over denken en geloof me,
met 'n hand
je
Willem W.

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: Den Bosch
Datum: 6 januari 1892
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/031-06

[1:1]

's Hertogenbosch, 6 Jan. 92
Beste Wim, Dat je 't gezegd hebt in de caves, daar ben ik heel blij om. Want nu is
het over en anders had je mischien lang een klein wondje er van gehouen. Daarom
vind ik het heel goed dat je 't gezegd hebt, en nu ben ik zeer blij dat je erkent dat ik
niet kon weten dat mijn woorden je zouen hinderen. Het speet mij toen wel dat je
eenigzins aan de sinceriteit van mijn woorden scheen te twijfelen. Want hoe kon ik
[1:2]
weten dat ze je zouen hinderen als ik werkelijk niets anders bedoelde dan te zeggen
zonder verdere bijgedachte, dat 2 vrienden mij allebei hun werk hadden laten zien
dat ik mooi vond.
Ik had je dit laatste al eerder willen zeggen Wim, maar ik ben er de voorige dagen
niet toe gekomen.
Het afscheidsmaal was enorm, en een heel goed slot na dat kleine incident
waarover we nu allebei lachen.
Geloof me steeds beste Wim
t.t.
Fons D.

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 januari 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik weet niet of het je iets schelen kan, maar het kan ook wezen dat je er geen
vermoeden van hebt. In Rotterdam, - ik was verleden zondag bij Doris van 't Hoff,
die met Suze Titsingh getrouwd is, - hoorde ik, dat verteld wordt, niet als een
verhaaltje, doch als een onomstootelijk waar, van zelf sprekend, feit, dat je met B.
v. Vl. geëngageerd bent. Ik heb gezegd, dat ik er niets van geloofde, zonder evenwel
mijn gronden voor die meening aan te geven; je zult wel begrijpen waarom.
[1:2]
Je vindt me toch niet onbescheiden? Ik meen je misschien een dienst te bewijzen,
een feit vertellende, waarmede je onbekend bent wellicht.
Als het jou soms schikt af te rekenen, zal het mij zeker niet ongelegen komen.
Ik heb Kobus gesproken van daag en hij zal zorgen Zaterdag om half twaalf bij
Mast te zijn. Kom jij er ook.
Er ligt nog altijd een exemplaar van mijn recensie voor je klaar. Ook zijn er
verscheidene Moore's en Balzac's.
'Ελδελαβων,
t.t.
Chap
boven

28
Boerhavestraat
21/1/92

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 januari 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 903

[1:1]
Zondag 2[3[?] Jan. 92 Amsterdam
Mijn lieve Beb,- Rachel heeft van middag voor mij geposeerd en 'k heb heel prettig
kunnen werken. Er is natuurlijk nog niets van te zeggen maar mijn plezier er in is
eerder grooter geworden dan verminderd, - Bebpy straks komt François en vanavond
moet 'k naar Chap, die mij spreken moet en Bebpy, Beb ik heb 't zóo druk! Morgen
komt mijn vader dien ik spreken moet misschien komt hij ook pas Dinsdag. Woensdag
komt Beb en 's middags Karsen poseeren. Donderdag trouwen van Jacobus (Dinsdag
zeer waarschijnlijk 'n dinertje met hem en eenige jongelui) en 's middags Rachel
evenals Vrijdag - Dinsdag massaas andere dingen te doen - daarom schrijf 'k nu
maar even anders komt er heelemaal niets meer van en dat zou mijn kleine lieve
Bebpy toch nog wel naar vinden - zou ze niet, mìjn Beb? Bebpy Pim verlangt heel
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erg naar z'n eigen lieve meisje en Pim houdt heel veel van haar - en Pim is heel erg
blij geweest met Bebpy d'r brieven - zoó blij - en dat had hij wel noodig. Donderdag
[1:2]
heeft Karsen hier geposeerd en Vrijdag heb 'k bij van Wezel gedineerd. Ietje kwam
me 's morgens al vragen of 'k ging - hij had ook 'n invitatie maar had geen lust om
alleen te gaan. We zijn er samen naar toe gegaan - 'k heb I. erg bewonderd om z'n
tact enz. om met v. Wezel te converseeren. Goes was ook heel aardig - Jaap ook,
- alleén die vervelende Huzzle-Puzzle heeft me 'n beetje verveeld - dat is 'n zeldzaam
leeg hoofie - 't vervelendste is dat hij pretentie heeft van geestig zijn en zelf heelemaal
niet schijnt te merken dat hij 'n slechte copy is van Goes - ten minste wat die
geestigheid betreft.
Saterdag ben 'k naar Bussum gegaan om te verademen en met schaatsen onder
m'n arm. Daar is niets van gekomen - 't ijs was vol water en aan rijden viel niet te
denken - zoodat Martha en ik maar zijn gaan wandelen in die dooi - door veel natte
sneeuw over groote, oneindige vlakten - die oneindigheid leek maar zoo door die
mistigheid - 't was wel mooi maar we hebben ijselijke kouwe voeten gekregen - koud
en nat, - en ik kon m'n laarzen niet uit doen en heb geen warme voeten meer gehad
vóor nu van middag toen 'k thuis kwam en Bebpy d'r prettige warme pantoufles heb
aangetrokken!
[1:3]
Want ik ben bij Buwalda gaan eten en ben 's avonds terug gekomen om te schaken
met Free - en toen 't [wat[?] laat werd ben 'k maar gebleven tot van morgen 12
zooveel. (Rachel kwam pas om 2 uur.) Paulte kwam me roepen aan m'n deur: 'Wim,
wil je de deur 's open maken - hij kwam me toen vertellen: Hansje vies geweest in
bed, - Paulte niet, Paulte droog - en toen had je z'n triomphantelijk gezichtje moeten
zien! We hebben erg veel plezier samen gehad - 'k heb voor hem moeten tooveren
en teekenen en hij had heel veel pret - van Hans zal 'k je wel 's 'n paar karakteristieke
dingetjes vertellen - evenals van z'n vader, - maar door dat 'k niet ben blijven eten
heb 'k kunnen volstaan met weinig woorden en eenige partijen schaak. - Hoe heeft
Bebpy 't in Leiden gehad? en heeft ze nog iets gemerkt van die duizeligheid, later?
Mijn eigen lieve Bebpy, mìjn Beb - mìjn lieveling, komt ze Woensdag ochtend? Ja!
o mijn Beb Pim verlangt zoo naar je om 's eventjes je hoofie in z'n handen te nemen
en je armpjes om z'n hals te hebben - lieve lieve lieve Beb, - nu schei ik uit, de juffr.
loopt aldoor heen en weer met messen en vorken en borden en je weet wat 'n lawaai
ze maken
[1:4]
kan, - en 'k heb zoo'n hoofdpijn.
Dag mijn lieve Bebpy dag lieveling,
je eigen jongen, je
Pim.

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 28 januari 1892
Verblijfplaats: UBA, SAM 90
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[1:1]
e

438 1 Parkstraat 28 Jan. 1892
Waarde Samson,
Ik vind je voorstel heel verrassend en 'k kan je niet zeggen hoe 'k je genereuse
en delicate handelwijze apprecieer. - Ik zal probeeren je heel precies te antwoorden
zooals je me vraagt. Weet jij misschien hoeveel Tersteeg (Goupil) in den Haag en
Wisselingh in Londen voor m'n etsen vragen? Dat zou 'k voor de curiositeit wel 's
willen weten. Ik vraag gewoonlijk f 25 voor de groote en f 15 voor de kleine. Ik zal
je natuurlijk heel gaarne te gemoet komen met deze prijzen, die, voor 't groote
publiek evenwel niet te hoog zijn, vooràl omdat 'k er nog weinig van heb en 'k geen
nieuwe meer laat maken.
M'n collectie heb 'k niet meer compleet, maar 'k heb nog mooie afdrukken van 'n
twintig tal die 'k je gaarne wil geven tegen f 10 door elkaar - of f 15 door elkaar in
geval je er enkelen wilt uitzoeken; - minder kan 'k niet en 'k hoop dat je er de
billijkheid van zult inzien.
Je zult mij - wanneer je bij je voornemen blijft - zeer verplichten eens bij mij aan
te komen, om
[1:2]
verschillende exemplaren te vergelijken, want zooals je weet is er 'n enorm verschil
tusschen de een en de andere afdruk. Wanneer kom je dan eens? Ik ben alle dagen
thuis maar dikwijls heb 'k model (voor portretten die 'k bezig ben) evenwel nooit 's
morgens vóor eénen. Als je dat schikt zou 't prachtig zijn; - kun je alleen maar 's
middags dan zou 'k gaarne 'n dag te voren 'n woordje van je mogen ontvangen; dan
kan 'k er op rekenen en m'n model afschrijven. (Aanstaanden Maandag heb 'k geen
model, kun je dan? 'tzij 's morgens of 's middags, 'k ben thuis tot half vijf gewoonlijk).
Ben 'k nu precies genoeg geweest? Ik kan hier niets meer bij voegen zonder te
herhalen waarmeê 'k begonnen ben; - geloof me,
met vriendelijke groeten aan je vrouw
Yours truly
Willem Witsen

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 februari 1892
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
e

438 1 P.str. 5 febr. 1892
Amice, Ik ben aanstaanden Zondag den heelen namiddag thuis tot minstens half
vijf, - 'k zal je dus gaarne wachten op den tijd die je 't best convenieert.
Met groeten
t.t.
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W.W.

Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 februari 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
7 Febr. 92
Amsterdam
Noordermarkt 25.
W. W. W.,
Na een paar dagen buiten te zijn geweest om een paar croquis die ik noodig had,
te maken, kwam ik vanmorgen op mijn atelier en vond je kaartje.
Het spijt mij erg dat je een botje hebt gevangen, niet alleen om jouw vergeefsche
wandeling, maar ook om het gemis van je bezoek, dat mij bijzonder aangenaam
zou geweest zijn.
Nu, ik hoop een volgende keer gelukkiger te zijn, adieu tot ziens,
t.t.
RN. RolandHolst.

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 8 februari 1892
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
Maandag 8 febr. 1892
Waarde Samson,
Iets wezenlijk goeds, moois - heb 'k op 't Damrak niet gezien. De Thijs M. - in
geval 't er een is, hoewel 'k geen speciale reden heb om 't niet te gelooven - die
Thijs M. zal, dunkt mij, alleen interessant zijn voor iemand die weten wil hoe zóo
groot een artist lange jaren geleden geschilderd heeft.
De heele boel viel me erg tegen; alleen onder 't porcelein werk en de meubelen
vond 'k magnifieke dingen.
Met vriendelijke groeten aan je vrouw
t.t.
Willem Witsen

Frank van der Goes aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 februari 1892
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Heer Willem Witsen, Alhier.
Amice,
Wilt gij mij het genoegen doen Zaterdag-nacht, 11 uur, bij mij te komen, met nog
eenige vrienden. De reden dat ik dit uur aangeef is gelegen in de omstandigheid
dat ik in den voóravond dringend geöccupeerd ben. Toevalligerwijze ben ik Zaterdag
jarig.
t.t.
FvdG.
Am. 11 feb. 92.
Marnixstr. 346 (bij het Turngebouw)

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 februari 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 904

[1:1]
[briefhoofd Mij Arti et Amicitiae, Amsterdam]
Zondag 21 febr. [189]2
Ik zit hier aan 't raam uitziende op 't Rokin mijn lieve Bebpy - en de zon schijnt zoo
vrolijk en de sneeuw en 't ijs dooien zoo heerlijk weg dat 't 'n lust is - 't lijkent wel of
't voorjaar al wil beginnen maar zoo ver zijn we toch nog niet. Al die
zondagsmenschen op straat zijn afschuwelijk; zoo 'n Zondag ochtend met mooi
weer als 't niet te koud is dan schijnen ze eerst voor den dag te komen. God, god
wat 'n snuiten idiote zelfvoldane gezichten - dit schrijven is tot zoo ver te beschouwen
als 'n hors d'oeuvre van 'n dejeuner - hoewel dan ook 'n beetje verwaarloosd zoo
als b.v. 'n enkele aangestoken radijs op 'n schoteltje - 'k denk ook wel dat 't verdere
wat 'k je voor zetten zal evenredig hieraan zal zijn. Want nu volgt 'n dikke gewone
bam zonder iets als 't zeggen van 'n allergewoonst feit nl. dit dat 'k hier zit op weg
naar Bussum. Willem zou gaan en vond 't vervelend alleen - nu achteraf blijkt 't dat
Hein ook gaat, dat vond hij zoo'n goed idée met z'n drieën. (Je kunt Willem en Hein
hier bij denken als twee sardientjes - nog al groot van stuk maar
[1:2]
van de allerbeste soort.) Ik vin 't ook wel 'n goed idee vooral aan tafel voor de
conversatie en eventueel - aardige observatie. We zouden eerst 's morgens gegaan
zijn om 12 uur om dan 's middags te wandelen met ons drieën maar 'k kreeg van
morgen 'n boodschap van Hein dat ze maar wat later gaan.
Lieve Bebpy waarom schrijf je Pim heelemaal niet 's? Verdient-ie 't niet? Schrijft
Pim ook zoo weinig Bebpy lief en is dat 'n reden? Ik vin 't wel heel goed want 'k denk
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dat Beb daar wel goede redenen voor zal hebben - alleen, 'n klein briefje is zoo
gauw geschreven en zoo heel prettig om te krijgen - daarom schrijf ik ook nu 's even
en ook (en dit is 't beste gerecht van 't magere dejeuner) om te vragen of Beb
asjeblieft woensdag wil komen. Ik weet niet of Karsen er dan zijn zal, 'k denk 't op
't oogenblik niet want 'k heb er nog geen zin in en voor 't ding zelf geloof 'k dat 't
beter is nog wat te wachten. Maar in ieder geval wou 'k zoo graag dat Bebpy kwam.
Ik reken er bepaald op en dan is 't heel, heel naar als 't niet zou
[1:3]
gebeuren. En waarom zou 't ook niet gebeuren? Als 'k er op reken is 't goed voor
alles, want dat weten wij alleen, wanneer we dìt kunnen doen en wanneer dàt. Ik
zou ook graag deze week 's in Haarlem komen als dit kan, - en ook heel gauw 's 'n
dagje naar Putten gaan als dat schikt - b.v. de volgende maand - dan vraag 'k 't
Frank eerst, - gaat Bebpy dan meê?
't Schilderijtje is zooveel beter geworden, Beb - 't is nog wel niet af - maar 't moet
nu eerst 'n beetje staan. Nu volgt 't Londensche en 't andere Amsterdamsche. De
geveltjes zijn zoo mooi aan de overkant - en de schoorstenen staan zoo kleurig
tegen de blauwe lucht - 't geeft me 'n groot verlangen naar 't lekkere voorjaar om
studies buiten te gaan maken. Gaat Bebpy dàn meê? Dan ga 'k in 'n bootje daar
overal in de grachten om 't Bickers eiland, met m'n schilderkist - als Beb, dan 'n
boek meê neemt en 'n paar boterhammetjes zal 't dan niet gezellig wezen? - Lieve
Beb, mijn lieve lieve kindje kom je Woensdag? Dag lieveling 'k ga nu even naar
boven kijken naar Maris en dan even naar François, hij is veel beter.
Dag mijn Bebpy, lieve Beb
je eigen jongen
Pim

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 maart 1892
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
e

438, 1 Pst. 10 mrt. 92
Amice,
Ik heb eén teekening klaar staan. De andere lijsten krijg 'k aanstaande week. Ik
had je juist willen schrijven om te vragen of je me toestaat dat 'k ze eerst exposeer
in Arti, 't eind van deze maand; - 'k heb op 't oogenblik niets anders. Wat dunkt je
hier van?
Met vriendelijke groeten
t.t.
W.W.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
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Datum: [24] maart 1892
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 108

[1:1]
Amice,
Ik heb tot mijn spijt niets om te exposeeren. Alleen die oude dingen maar die
exposeer 'k niet meer. Veel succes in Gent.
Groetend
t.t.
W.W.
e

438 1 Parkstr.
Amsterdam
Mrt. 1892.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 april 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 909

[1:1]
Mijn eigen heerlijke lieveling - 'k schrijf heel even om 's iets van je eigen jongen te
laten hooren van daag - nu je daar zoo alleen zit 'k heb niet veel tijd omdat 'k
beginnen moet aan een schilderijtje voor Arti - daar verlang 'k nu na - om 't werk en 't lijkt aldoor of 't al donker begint te worden - maar dat zijn die groote regen
wolken. Liefste Bebpy 'k heb gisteren avond tot 'n uur of acht rondgeloopen in de
stad met mijn schetsboek maar 'k heb niets kunnen vinden. Ik ga nu maar gauw
model nemen deze week denk 'k, voór 't werk in de synagoge.
Mijn lieveling heb je 'n goeie reis gehad? en heb je gedacht aan je Pim, van nacht?
Liefste mìjn, Pimmy heeft wel aan z'n kindje gedacht, aan z'n lieve lieve Beb. Hoe
is Janpie en hoe ziet alles er uit? Vreemd? of juist niet?
[1:2]
Ik ben zoo blij dat 'k gisteren dat schilderijtje heb afgekregen; dat is 'n begin van 'n
heele boel anderen, hoop 'k. - Beb de laatste dagen waren ook zoo heerlijk - die
wandelingen in de Duinen met Beb - o mijn Bebpy was dat niet heerlijk? - Nu is 't
Paaschen - en 'k heb 'n heele boel zwaar paaschbrood gegeten, Beb ook? en eieren!
en nu ga 'k werken. Dag mijn lieve lieve Bebpy - mìjn eigen heerlijke meisje. Mìjn
Beb?
Dag lieveling
je eigen jongen, je
Pimmy
Ik heb Koster geschreven over de teekening van Juffr. Lindo, dag.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:3]
Zondag middag 17 april 1892

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [19?] april 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 908

[1:1]
Dinsdag morgen april 1892
Mijn eigen lieveling wat 'n prettige brief was dat gisteren avond, juist zooals 'k er
een verlangde. Lieve lieve Bebpy mijn eigen Beb moet je daar nu blijven tot Vrijdag?
Bebpy lief Pim kan niet komen. Ten eerste zal 'k geen tijd hebben en dan zijn er
nog andere redenen waarvan eén heel àfdoende. Gisteren middag zijn hier de
jongens geweest en toen heb 'k ze nog 's gefotografeerd - zoó aardig. Hein met z'n
kop bijna en profil in de zon, in de zon Beb - met 'n tweede zelfde
silhouet-slagschaduw-profil op den wand - nu schijnt van daag de zon niet anders
zou 'k ze gaan afdrukken. Ik ben nu bezig met 't kleine schilderijtje voor de Weduwen
en Weezen - en 'k geloof dat ze kans hebben om 'n mooi schilderijtje te krijgen.
Bebpy lief mijn Beb - 'k zie alles zoo goed voor me waarvan je schrijft - en 'k wandel
[1:2]
met je meê als je weer 'n brief naar 't busje gaat brengen door 't prettige laantje. 't
Zou wel aardig zijn om Janpie te fotografeeren en als 'k komen kon zou 'k zeker 't
toestel meê brengen - alleen zou 'k er andere platen voor moeten hebben,
instantanées. Van avond heb 'k weer 'n vergadering met de studenten dat is wel 'n
beetje vervelend, zoo dikwijls - buiten dien begrijp 'k niet waarvoor 't noodig is.
Bebpy lief, lieve Beb, Beb, 'k kan verlangen naar van den zomer om zoo lang
zamen buiten te zijn, te wandelen en te werken! Elken dag met Beb, - zal 't niet
heerlijk zijn mijn lieveling? Bebpy-kindje, de katrollen en touwen op die teekening
van Frank zijn verkeerd; - 'k heb ze later beter bestudeerd en 'k weet ze heel goed;
- 't is 'n aardig schilderijtje als 'k 't zoo zie staan, - maar 'k wou maar dat 'k 't niet
meer zag staan. Ik heb van nacht niet van Beb gedroomd en toen
[1:3]
'k slapen ging en Beb haar heerlijken brief las in bed, en dien bij mij hield, heb 'k
zóo gedacht aan mijn lieve meisje en zóo verlangd om van haar te droomen. Mijn
liefste Beb nu schei 'k weer uit,- 't is morgen over acht dagen Soirée van
kamermuziek - als je dan maar zorgt hier te zijn mijn Beb.
Dag mijn lieveling is Pim je eigen liefste jongen? jouw jongen Beb? Dag heerlijke
lieve, liefste Bebpy mìjn,
je
Pim

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 april 1892
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
Waarde Samson,
Je hebt indertijd, toen je er 'n oogenblik aan dacht om m'n etsen te koopen - mij
's gezegd dat ik gerust nog 's bij je mocht komen aankloppen als 'k in geldelijke
moeielijkheden was. Om je de waarheid te zeggen zijn die moeielijkheden op 't
o

oogenblik heel groot daar 'k met 1 mei ongeveer duizend gl. te betalen heb. Nu
kom ik je vragen: zou jij me met 'n gedeelte ter hulp willen komen? Ik weet niet hoe
'k de rest krijgen moet - 'k hoop altijd op 'n onverwachts bezoek van een of anderen
kunst kooper die alles koopt dat 'k op 't oogenblik staan heb; maar langzamerhand
begin 'k te gelooven dat 'k in die dingen 'n beetje illusionnair ben. In geval dat je b.v.
een driehonderd gl. voor mij beschikbaar hadt zou je mij 'n heel grooten dienst
bewijzen; - 'k zal zoodra 'k iets verkoop - en dat kan toch zoo heel lang niet meer
duren - je het
[1:2]
bedrag geheel of bij gedeelten terug geven. - Enfin, als je eenigzins kunt laat mij
dan ook ditmaal niet in den steek; men zegt dat over 't geheel het 'n bijna algemeene
regel is dat iemand nooit twee keer aan dezelfde persoon geld leent: 'k weet niet of
't waar is - alleen hoop 'k dan maar dat jij 'n uitzondering zult maken.
Hoe bevallen je de teekeningen op den duur?
Doe m'n vriendelijke groeten aan je vrouw.
Met 'n hand
t.t.
Willem Witsen
v.h. 23 April 92

Willem Witsen aan Johan Ankersmit
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 mei 1892
Verblijfplaats: IISG, archief Ankersmit nr. 18

[1:1]
e

458 1 Parkstraat
10 mei 92
Waarde Heer,
't Spijt mij zeer dat ik niet op de vergadering kan komen. Uit uw briefkaart blijkt
dat U weet om welke redenen. Ik moet volkomen rust houden en zal waarschijnlijk
in de eerste twee maanden niet hersteld zijn. Nu ik U dus niet van dienst kan zijn
bij het tot stand brengen van uw tentoonstelling, en zelfs niet zal kunnen exposeeren
- meen ik U te moeten verzoeken in mijn plaats 'n ander commissie lid te benoemen:

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Toorop b.v. die het waarschijnlijk gaarne zal doen, - of Karsen. Enfin, in beide
gevallen zou het niet dan ten bate kunnen komen van de tentoonstelling.
Met beleefde groeten
t. à v.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 mei 1892
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 109

[1:1]
Amice, Ik ben gevallen en lig al 'n week te bed; - 't zal waarschijnlijk twee maanden
duren vóor 'k weer uit kan gaan. Ik kan nu niet werken dus is 't mij onmogelijk iets
te maken voor 't album. Waarom vraag je Isaac Israëls niet iets? Hij heeft zulke
aardige etsjes gemaakt.
Groetend
t.t.
W.W.
e

438 1 Parkstr. Amsterdam.
11 mei 92

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 16? mei 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
1[6[?] Mei '92
Amice, mijn dank voor de moeite die je gehad hebt bij het halen van het portret en
de ets. Wat het koffer betreft dat schijnt de meid niet goed te hebben begrepen.
Als ik juist heb gelezen dan studeert ge tegenwoordig Spaansch met Willem. Dat
klinkt me zoo vreemd dat ik er in het vervolg nog iets naders over wenschte te weten.
Ik heb ook nog in dertijd een Spaansche grammatica aangeschaft en zal ze je gaarne
overhandigen als je er lust in hebt. Spaansch! Spaansch!
[1:2]
Ik dacht dat de menschen geen talen meer leerden. Ik zie nu in het vervolg Willem
al gichelen bij het lezen van Don Quichotte en hoor Hein grandioos de Verzen van
Calderon de la Barca orgelen. Als zeer aan te bevelen over dezen laatsten is het
geleerde alhoewel onartistiek werk van Putman.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik maakte een wandeling langs de Maas bij Cheratte, Visé etc. 't Was een mooie
dag en overal bloeiden de kerseboomen. In een soort van ‘malle bui’ was ik
[1:3]
een steile helling opgeklommen en toen ik half weg was durfde ik wegens de steilte
niet verder, ik keek achter me, daar was het diepe Maasdal en terug was gevaarlijker
dan naar boven, zoo bleef ik een oogenblik verschrikt hangen; ik ben toen maar
langzaam naar boven geklommen en er nog gelukkig goed afgekomen.
Binnen tien of elf dagen denk ik weer naar Amsterdam te gaan en hoop je dan
weer op de been te zien: ik hoop maar dat de ontsteking nu voorbij is. Ik geloof
[1:4]
dat het beste is volstrekt niet te bewegen. 't Is wel vervelend maar men gewent er
aan.
Ik vond het erg prettig een brief van je te krijgen; ik ben stil en teruggetrokken
zooveel als ik kan en loop door de boschen: daarom was het des te plezieriger je
nieuws uit Amsterdam, want hier verneem ik weinig van de menschen.
Dag Wim, rappeleer me in de herinnering van Kloos en Hein. Ik hoop dat Willem
mijn honorarium in de N. Gids vergadering er door krijgt.
Hartelijke handdruk
van
Trifouillard

Willem Witsen aan Johan Ankersmit
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 mei 1892
Verblijfplaats: IISG, archief Ankersmit nr. 18

[1:1]
16 mei 92
Waarde Heer,
Ik zou de vergadering aanstaanden Saterdag heel gaarne bij mij hebben - maar
'k weet wezenlijk niet hoe 'k de heeren zou kunnen ontvangen daar 'k nog altijd te
bed lig en volkomen hulpeloos ben. Ik zou U daarom willen voorstellen om deze
week zonder mij te vergaderen, en de volgende keer bij mij te komen. Intusschen
hoop ik dat U wel zoo goed zult willen wezen mij met 'n enkel woord op de hoogte
te houden van de besprekingen.
Met groeten
t. à v.
Willem Witsen

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: Vosbergen
Datum: 20 mei 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Vosbergen 20 Mei '92.
Beste Wim,
Wees zeer bedankt voor het muizige pakje met brief en photo's, vooral des zwarten
sultan Abdul's portret is voor mij meer waard dan alle robijnen en amathysten
ingeweven in zijn oosterschen omslagdoek. Ik hoop gauw verliefd te worden op een
of ander belangrijk meisje, dan kan ik die mijn portret geven. Eenige nachten geleden
heb ik van ‘Hein’ gedroomd die eenigszins melancholiek over zijn maag streek met
de linkerhand, zeg hem dat s.v.p. Zag Kâ, komt ‘Mina’ je wel eens opzoeken Zâ,
groet haar dan van mij en nee doe 't toch maar niet - ik had haar willen gezegd zien
dat ze een pif-paf-poef-madam-van een kweekwee is - maar dat zou onbeleefd zijn
en
[1:2]
bovendien bestaat ze immers niet.
Frans Erens, l'oncle parisien, moest eigenlijk hier komen wonen, mooie volkstypen,
koperkleurig-volle manen met groene jakhalsoogen en luipaardbeenen - gingen ze
lachen uit een enorme metalen doos die ze in der borst hebben zitten door een
opening zoo groot als van een zeker instrument waar men nooit aan denkt als men
er zich neerzet. Handen met als dikke bevroren aardwurmen er an, beenen van in
tweëen gevouwen wilgen knoesten. Bij de vrouwen zit 't als in plankjes gepakte lijf
als een houten vaas midden in 't ronde heupgestoelte vast, de enorme koepel van
zwarte rokken schuift met lange stooten over den weg voort. Alles loopt hier alsof
't voor den dood een bepaald aantal enorme passen achter den rug moet hebben.
Maar genoeg. Groet Bootz en Wijnand, vraag aan Wim of i zich dat getrouwde
Jodinnetje met de bruine ouweklare oogen uit de tram nog herinnert en of i der niet
naar Heerde kan loodsen..
[1:3]
Daar zijn hier wel ontwikkelde vrouwen, die men gewoonlijk dames noemt, maar
die zijn getrouwd of ongetrouwd, dus niet te krijgen voor een middagwandeling
bovendien zijn ze veel te ontwikkeld. De boerendeerns middeneeuwsch-naief en
grof. Enfin die dierlijke verlangens zullen we nu maar onderdrukken. Kon ik dan
maar verliefd zijn, maar steek je neus eens in de wind als 't niet waait. Verscheur
dezen alleszins-onrein - ten slotte, na lezing, en groet dan met een weder rein
gemoed Willem en Hein zeer van
je

Pet.

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Putten
Datum: 29 mei 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Putten 29./5 1892.
Beste Witsen, bedankt voor je brief en goede intenties. Tot mijn spijt hoorde ik van
je val, tot mijn genoegen van je beterschap.
Als ge wilt komen kom dan voor den vierden en onverwachts en wees misschien
mijn gast in het hotel (ik bedoel wat slapen aangaat). Stanny is bizonder uit haar
doen nadat zij zoo goed geweest is. Daarom schreef ik je ook nu eerst. Misschien
dat ze je bezoek heerlijk vindt misschien dat het haar nog nerveuser maakt. - Je
kunt aan mijn schrift wel zien hoe ik me voel. - Tobben met meiden en met de
kinderen (geheel onnoodig) nu en dan snauwen dan weer heel lief. Dan lustig en
dan triest het is zoo verschrikkelijk voor haar en voor mij en het einde is niet te
overzien. Morgen wordt de herbouw van Groeneveld aanbesteed en in September
hopen wij het klaar te hebben. - Ik zal
[1:2]
Rusthoek nu ook in de courant zetten. Ik had je nog wel opgezocht doch Betsi
animeerde mij niet erg, wilde mij niet eens zeggen welken vriend je bij je had.
De bewondering van je heiboer is universeel. Zelfs Testas vond hem goed. Die
waren hier verleden Donderdag geloof ik, wij worden wel wat beter vrienden. - Het
is hier nu heerlijk en ik zoude je graag eens zien en met je naar Groeneveld gaan.
De tilbury is in reparatie doch hit en [olie[?]wagen zijn in Groeneveld. De hitten
genieten van het gras. - Voor R[e[?]ijker ga ik zelf een huis bouwen doch ik ben zoo
down dat ik vrees het niet gauw zal gaan. - Als ge mij schrijft doet het dan naar
Groeneveld want gewoonlijk (hoewel je laatste niet) leest Stanny al mijne brieven
en zuigt er meestal wat uit om mij te plagen. Ik moet haar zoo menageeren en met
ter tijd mij zelf ook nog. - Ik had zoo gaarne dat zij met het jongste kind naar Baarn
weer ging doch dat gaat niet zoo gemakkelijk. Wij hebben weer een Bunder of 10
gemaaid
[1:3]
doch er is veel droog weer op geweest. - Mama was hier erg uit, heeft de heide het
zand en Groeneveld gezien. Zij houdt zich goed. - Als ik Jantje meê kreeg zoude
ik wel gaarne zeebaden nemen maar dat gaat zoo gemakkelijk niet en ik waag hem
er niet graag aan alleen hier, want de goede meid die wij hadden gaat weer weg
e

den 4 .
Marie Testas is ook zwak doch Charles schijnt haar onder appel te hebben. Zijn
ouders wonen dicht bij dat scheelt veel. - Je hebt zeker zuster Bertha terug, wel
bedankt er voor. - Ik kocht er ook een. - Ik zie dat ge nog over de 500 voor de
schilderijen betaald hebt. Het verschil zal ik je bij gelegenheid wel eens geven. - Als
nu die warmte wat ophoudt dan zult ge wel weer wat werken.
Als je maag nu maar goed blijft. - Komt maar doen of je het huis wilde huren dan
ben je zeker welkom.
Wees hartelijk gegroet en schrijf nog eens als ge niet komt aan
t. à t.
Frank.
Groet Bets van me.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 juni 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 911

[1:1]
3 Juni 1892
Mijn heerlijke kleine meisje, 'k wou je 's even schrijven, 'k ben aan 't opplakken van
Marietje maar dat is toch eigenlijk zoo vervelend - niet om 't te laten want 'k geloof
dat ze 't heel prettig zal vinden om ze te krijgen; - mijn heerlijke kleine Bebpy wat
doe je nu - loop je nu met je schoonzuster en heb je 't druk met de kinderen? Liefste
Bebpy ben je mijn heerlijke kindje? Ben je Pim z'n heele lieve lieve meisje? Beb, 't
was toch wel erg prettig dat 'k je vinden kon hier op 't Singel en dat we zamen konden
wandelen. Ik heb zoo'n verlangen naar die Catacomben - 'k denk dat 'k er van avond
's even binnen loop - 'k kom toch wel in de buurt. Ik ga van avond naar Oostenburg
en Wittenburg en daar die buurten 's kijken - 'k kan maar niets vinden. Bebpy lief
kunnen we nu Maandag of Dinsdag 's gaan naar Laren? en komt Bebpy al eerder
weer 's hier?
[1:2]
Mijn Beb 'k verlang zoo verschrikkelijk naar je - je bent zoo'n heerlijk lief meisje, zoo
heel lief mìjn lieve Beb, Pim z'n Bebpy - 'k wou maar dat je hier was en van morgen
dacht 'k ook nog hè als 'k nu in eens dat bekende klopje hoorde op de deur. Beb
was je maar hier - 'k heb wel van middag weer 'n afspraak en 'k vind 't ook eigenlijk
wel 'n beetje vervelend zoo altìjd met Beb - nie waor? Hoe was 't ook weer, - maar
o Beb - mijn kindje wat zou 'k willen dat je hier bij me waart; - mijn lieveling 'k verlang
zoo naar je. Bebpy zie je m'n vader wel 's in Haarlem? Hij logeert bij z'n oudsten
zoon eenige dagen als afleiding. En Cobi is in Bloemendaal bij de Kools. Ik heb
gisteren aan Frank geschreven dat 'k niet zou komen en een en ander meer, - en
eergisteren ben 'k even in Bussum geweest, - Martha als gewoonlijk verschrikkelijk
druk tusschen de jongens en de beesten, Paultje verbieden en
[1:3]
de melk laten overkoken enz. De menagerie is vermeerderd met 'n klein wit geitje
en 'n heel klein brutaal vies aardig hondje. Gisteren avond vond 'k je brief mijn Beb
- 't was eigenlijk nacht, nee eigenlijk ochtend, maar heel vroeg in den ochtend. Bebpy
lief 't was 'n heel prettigen brief, - schrijf je meer 's zoo mijn Beb? of kom je nu al
heel gauw weer 's bij je Pim, bij je eigen jongen? Ja Beb? Liefste lieveling 'k schei
nu uit.
Dag mijn Beb, dag mijn lieve kleine meisje
je eigen
Pim
Vanavond moet 'k naar Versluys als 'k er niet te veel tegen op zie - en dan ga 'k
vroeg naar huis. Dag mijn lieveling, dag mijn Beb
je Pimmy

Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
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Plaats: Laren
Datum: 4 juni 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren Gooi
Hôtel Hamdorff
4 Juni '92
W. W. W.,
Heden morgen was ik even op mijn atelier in Amsterdam en vond daar je kaartje.
Ingewonnen berichten luidden: mijn heer was zonder rijtuig gekomen en liep best.
Dus je bent weer beter - mes felicitations. Ik ben erg Fransch voor 't moment, heb
de geheele nacht fransch gesproken, je begrijpt wel, buiten zijn, hard werken, eieren
eten, vroeg naar bed gaan, buiten lucht, - lubrieke droomen, regens van roode
warme bloeddroppels door je heele body, - dat ging niet langer, in cognito naar
Amsterdam, delightfull night bij Nelly de Roos, met een fransch zottinnetje dat niet
wou slapen, telkens begon met glinsterende oogen in de schaduw van het witte
over haar kop getrokken dek, liedjes te zingen.
[begin inspring]
Si les femmes savaient s'y prendre
L'amour au lieu de s'envoler
Si l'on voulait toujours nous enjoler
Couverais longtemps sous la cen - en en dre
[einde inspring]
On connait très bien chez Nelly un ‘grand noire’ aux gestes indolentes, qui marche
la tête légèrement inclinée, et qui vient toujours ici en revenant de Londres, il ne
parle au Salon que l'Anglais, et fume des cigarettes, monte toujours avec
[1:2]
la petite ('k heb haar naam vergeten) qui est partie maintenant. Il a emmené une
fois un ami, homme frêle, cheveux coupés rat, blond, très très blond, et maigre ah
d'une maigreur, du reste, pas bel homme mais très intelligent, il parle toutes les
langues, - le grand noire a payé pour lui.
O Witsen o Ietje!
Ik kom nu maar niet op de vergaderingen der loan exhibition, maar heb stellig beloofd
in Amsterdam te komen om den laatsten tijd goed meê te helpen.
Ik woon in Laren maar teeken en werk overal elders dan daar. Zoodra ik de
gegevens heb voor de dingen die ik maken wil kom ik in Amsterdam.
Dank intusschen voor je goede bezoek-intentie.
Salut
t.t.
RN. RolandHolst.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 juni 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 912
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[1:1]
4 Juni 1892
Mijn lieve meisje, 'k ben gisteren niet meer geweest naar de Catacomben en ook
niet naar Versluys; want, mijn lieveling, wat 'k je niet geschreven heb is dat 'k gisteren
ochtend opgestaan ben met maagpijn - maar 'k had hoop dat die wel gauw over
zou gaan, - maar gisteren middag toen 'k m'n brief op de post gedaan had moest
'k in bed gaan liggen van de pijn, - en om half zeven ben 'k weer opgestaan om te
gaan eten; 'k ben toen even naar Mast gegaan waar 'k 'n bouillon genomen heb en
'n stukje visch en verder ben 'k gegaan naar Sam maar toen 'k op 't Frederiksplein
was dacht 'k misschien heeft hij visite en 'k voelde me zoo beroerd dat 'k geprefereerd
heb om met den tram naar huis te gaan. Dus, liefste Bebpy is Pim niet om half twaalf
op z'n kamertje gekomen maar lag hij al om half negen in z'n bedje waar hij tot nu
toe ('t is ½ 4)
[1:2]
allerberoerdst ligt met hevige pijn. O die nacht waar geen eind aan kwam en eindelijk
de juffr. om negen uur - 'k heb haar direct naar Sam gestuurd en die is zooeven om
3 uur gekomen. Hij zegt 't is 'n zware kou, 'k moet maar water verbanden leggen
en streng diëet houden en in m'n bed blijven, tot de pijn weg gaat. Maar de pijn is
zoo veel erger dan toen we uit Londen kwamen en 'k kan nu nauwelijks schrijven
omdat 'k 't veel erger krijg als 'k maar even beweeg. Maar 'k heb Bebpy d'r brief
gekregen en hoewel 't geen vrolijke is was 't toch zoo heerlijk om 'm te krijgen. 't Is
wel naar dat 't zoo lang duren moet voor je weer hier komt, maar als Bebpy dat goed
vindt moet Pim zich er ook wel bij neerleggen. Ik ben natuurlijk aldoor alleen, niemand
weet 't en 'k prefereer 't toch zóo - alleen zou 't wel heerlijk zijn om Beb d'r heerlijke
handjes in de mijne te hebben als 'k zoo'n pijn moet uitstaan. Enfin, 't zal wel gauw
over zijn. De Juffr. is nu
[1:3]
uit om 'n drank te halen en guttopercha papier van Houtkoper in de Utrechtsche
straat en 't zal nog wel lang duren. Ik probeer te lezen maar m'n hoofd is ook zoo
raar; 'k denk koortsig. Schrijf me morgen maar 's 'n langen brief mijn Beb, doe je
dat? O 'k vind 't veel prettiger zoo alleen in m'n kamertje dan kan 'k rustig denken
aan m'n kindje als 's even de pijn niet al te erg is. M'n lieve Beb, m'n heerlijke meisje
dat zeg 'k zoo dikwijls heel zacht, hoort Bebpy 't wel? Tot Donderdag mijn Beb? 't
Is wel vreeselijk lang, dag mijn eigen lieveling - Bebpy, Pim houdt zoo veel zoo veel
van z'n heerlijke kleine meisje, dag o nu even je handje op m'n voorhoofd, - 'k voel
't zoo m'n Beb, - denk maar veel aan je eigen jongen. Jouw jongen, - van Bebpy,
dag lieveling
je eigen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [6 juni 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1125
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[1:1]
Maandag morgen
Mijn heerlijke lieve Bebpy meisje ik zit in de groote stoel bij m'n bed - 'k heb eerst
even in 't atelier gezeten maar dat is zoo vreeselijk groot en leeg en ongezellig Sam is er al geweest en heeft me bitter water laten drinken - 'k heb van nacht veel
beter geslapen en geen pijn gehad dan met tusschen poozen soms van uren - maar
't slapen schijnt nog niet veel goed te doen omdat 't zoo onrustig is en 'k zoo naar
droom en pijn in m'n rug krijg van 't liggen. 'k Voel me vreeselijk zwak en moe, zeker
van 't gebrek aan voeding, zoo duizelachtig en leeg in 't hoofd, - maar al die dingen
komen vanzelf te recht als de pijn maar weg gaat en 'k me weer kan voeden. Ik wou
dat we maar gauw naar buiten gingen! Daar verlang 'k zoo naar. Bebpy lief 't was
gisteren zoo heerlijk en 't heeft me zoo veel goed gedaan - alleen, o die leegte als
je weg bent en die tijd die zoo akelig langzaam voortgaat, - en dan tot Donderdag.
'k ben gisteren avond 't Spaansch ook weer begonnen
[1:2]
maar 'k kon er niet bijblijven. Beb, mijn kindje 'k heb je portret naast me aan de wand
gedaan en dat hielp wel; 'k heb er ook aan gedacht gisteren avond tegen elf uur
half twaalf dat Bebpy misschien op haar lief kamertje aan haar jongen zat te schrijven.
Krijg 'k nu van daag 'n brief mijn lieveling? Bebpy lief zal 't toch niet heerlijk zijn om
samen zoo buiten te zijn? en samen mooie studies te maken en te werken en te
wandelen en den heelen dag samen? Mijn heerlijke lieve meisje - is Pim zoo'n nare
jongen geweest - heel dikwijls Bebpy? en zal hij dat nu niet meer zijn en alleen maar
zorgen voor z'n lieve meisje en maken dat 't zoo gauw mogelijk gebeurt dat ze nooit,
nooit meer van elkaar hoeven? - O Beb mijn eigen lieve Beby is Pimmy jouw jouw
jongen?
Dag mijn lieveling, 'k schrijf nu maar niet meer, 'k denk dat 'k 's moet gaan liggen,
aldoor die kramppijnen. Zou je dezen nu nog krijgen van avond? 't Is nu half twaalf
maar 'k weet niet hoe 't met de lichting is op Pinkster maandag. Dag mijn eigen
eigen heerlijke lieveling. O mijn Beb 'k denk zoo aan je en verlang zoo naar je. Dag
dag Bebpy lief
je eigen jongen
Pim

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 7 juni 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
7 Juni '92
Amice, ik heb je eigenlijk vandaag weinig nieuws te vertellen, maar wil je een paar
woorden schrijven omdat ik juist dacht aan de achter middagen en avonden die wij
te samen hebben doorgebracht. Het doet me veel plezier dat je weer geheel hersteld
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zijt en dat doctor Sam zich ditmaal vergist heeft. Je bent nu zeker weer druk aan
het werk. Ik heb voorloopig mijn wandelingen gestaakt en tracht in de uren van rust
en gezondheid ook te werken. Als mij niet te veel
[1:2]
in den weg wordt gelegd hoop ik mijn novelle ‘Oorlog’ nu voort te zetten. Overigens
ga ik van tijd tot tijd in de groote hei hier baden in een beek die bijzonder zuiver van
water is, omdat zij daar, waar ik in het water ga nog niet onder de menschen geweest
is.
den

Hoe is 't met de N. G.? Komt hij nog vóór den 15 ? Of zal het 20 worden? Zeg
ook eens als je belieft aan Willem dat Versluys eens beginne te denken aan de
uitgave van mijn boeltje, zoo Versluys den zin er in niet heeft verloren.
[1:3]
Ik weet nog niet waar ik heen ga, dat zal van allerlei afhangen. Ik zal je dan ook
vragen de goedheid te willen hebben het portret te zenden. - Van Nol Ising kreeg
ik onlangs een briefkaart uit Hannover.
Dag Wim,
Hartelijke handdruk van
Trifouillard.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [7 juni 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 898

[1:1]
Dinsdag middag
Mijn liefste meisje, 'k heb van nacht heel goed geslapen en van morgen voelde 'k
veel beter - bijna geen pijn meer en veel frischer en sterker. Sam is er geweest en
heeft gezegd dat 'k morgen maar weer 's uit moest gaan. Sam heeft heel aardig
tegen me gepreekt en 'k heb hem maar laten gaan - 'k vond 't zoo aardig te hooren,
alleen was 't voor m'n eigen gevoel zoo vreeselijk oppervlakkig. Maar dat kan niet
anders en 't is toch heel goed van hem om me zoo 's onder handen te nemen.
Bebpy, Frank is er ook geweest maar hij moest dadelijk weer weg. Hij heeft me
't een en ander verteld maar 't was zoo kort, - hij zou aanstaanden Vrijdag terug
komen heeft hij beloofd, - althans telegrafeeren als hij niet kwam. Gaan wij nu
Donderdag naar Laren mijn lieve kindje? Dan moet je al vroeg hier zijn want 'k wou
met den stoomtram gaan om verschillende redenen. Deze zul je nu wel pas morgen
ochtend hebben, gelukkig zal Frank waarschijnlijk
[1:2]
wel vertellen dat 'k beter ben. Of zei hij niets? Ik kan dit niet weg sturen vóor zessen
als de juffr. komt. Is Bebpy nog bij tijds gekomen aan den trein en krijgt Pim van
avond of morgen ochtend 'n briefje? Lieve Beb, mijn heerlijke kleine Beb, 'k was

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

zoo heerlijk verrassend gisteren, - de bloemen staan op de tafel en 'k ben van daag
den heelen dag in 't atelier - 't is daarachter nu toch ook zóo verschrikkelijk warm
van daag. Nu ga 'k morgen ochtend even uit denk 'k, - in ieder geval komt Sam
tegen drie uur zoodat 'k dan weer thuis moet zijn. Nu zal 'k morgen meteen even
die touwen aan die schepen teekenen dan is dat àf en hoef 'k vooreerst niet terug
te komen op die ouwe dingen. Wat zal 't heerlijk zijn als 'k weer midden in 't werk
ben en alles er hier niet meer zoo vreeselijk verlaten uitziet - 'k zal zien dat 'k nog
een paar teekeningen maak voor half Juli en dan zes weken heerlijk naar buiten
met m'n liefste kleine meisje om samen studies te schilderen. Die schoenmakers is
nog wel 'n idée, wie weet wat er in zit voor etsen en krijt teekeningen! Zouden er
ook koren landen zijn mijn Beb? Hoe heb je 't nu van daag Bebpy? Ben je weer in
den
[1:3]
Hout geweest; - of heb je boodschappen gedaan in de stad? Heb je ook op je
kamertje gezeten en Pim 'n briefje geschreven lieve Beb? Beb 'k zie daar in eens
de groene doek hangen over 't toestel - ze hebben 'm zeker dadelijk weer terug
gebracht. Frank sprak heelemaal niet van fotografeeren en toonde ook niet veel
belangstelling in de portretten die 'k hem zien liet, - 'k geloof eigenlijk dat hij 'n beetje
gepreocuppeerd was - misschien ook wel door z'n vergadering - 't was zoo kort.
Lieve Beb schrijf je 's over 't gaan naar Laren Donderdag - en moet je Marietje dan
niet waarschuwen? Morgen zal 'k je waarschijnlijk wel niet schrijven omdat 'k dan
uit ga, - of 't zou heel vroeg moeten wezen.
Dag mijn liefste Bebpy Pim's lieveling dag mijn heerlijke lieve kleine meisje, 'k ben
Pim
Beb's eigen jongen, joúw jongen Beb, dag Beb
[1:4]
Dag lieve Beb.

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 juni 1892]
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
Amice,
Vindt ge 't goed dat we om uw beide etsjes, grijze passepartouts over de witte
laten maken. Natuurlijk zullen we zorg dragen dat ge ze in den tegenwoordigen
staat terug ontvangt. De etsen behoeven dan niet uit de witte passepartouts genomen
te worden, - en we geven ze niet uit onze handen. Zooals ze nu zijn, zijn ze
onmogelijk te zien bij de schilderijen. Zend s.v.p. antwoord in Arti, morgen ochtend
vroeg.
Na vriendelijke groeten
t.t.
Willem Witsen
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Maandag avond.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 23 juni 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
23 Juni '92
Wim, ik vind het zeer vriendelijk van je, mij in Juli je kamers aan te bieden, maar ik
kan niet naar Amsterdam komen. Reken er dus niet op. Ik weet nog niet wanneer
ik weer naar Amsterdam ga. Toch denk ik dat ik er niet voorgoed vandaan zal blijven.
Heden ontving ik ook je invitatie voor de Keuze tentoonstelling; ik vind het jammer
dat ik er niet kan wezen.
[1:2]
Ik ontving heden een Figaro van Ising, met een plezierig patriotisch opstel over La
Débâcle.
Hoe gaat het met de zwangerschap van Mina?
Addio
Handdruk van
Trifouillard
P S. Waarschijnlijk kom ik in Augustus terug.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 juni 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 913

[1:1]
Liefste Beb, 'k kom morgen (woensdag) avond met dien zelfden trein van laatst
(6.10 stadstijd) in Haarlem en hoop je dan aan 't station te zien. We kunnen dan
zamen naar Zandvoort gaan als er 'n trein is - 'k heb geen spoorboekje bij de hand
en kan dus niet nazien of dat goed uitkomt - in ieder geval kom 'k dan in Haarlem wil Bebpy 't 's nakijken en 'n kaartje nemen als er haast is - 'k zal 'n retour Zandvoort
nemen.
Hoe gaat 't met Beb sints gisteren - heeft mijn lieve meisje goed geslapen en nog
's gedacht aan haar eigen, eigen jongen? - Vandaag ben 'k op de races geweest voor 't grootste gedeelte op de persboot - aldoor mêe gevaren - 't was heel aardig
en geanimeerd maar warm - eigenlijk heerlijk warm, vond ik.
[1:2]
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Met Holst, - en samen even koffie gedronken (zonder koffie) bij Willem en Hein - ik
daar ook gegeten, ouder gewoonte en van avond in de stad - er was nog al
opschudding onder 't volk en we hebben nog eenige vechtpartijen bij gewoond van
't volk tegen de politie. - Politie met sabels en charges. - Veel volk dat standjes
maakte met studenten of roeiers van den wedstrijd (veel dronken) maar vooral met
de politie - enfin dat is niets voor Beb. - Ik zit nu thuis en ga dadelijk slapen als 'k
dit op de bus heb gebracht.
Dag mijn liefste Bebpy mijn lieve lieve meisje je ligt nu zeker rustig te slapen want
't is al laat.
Dag lieveling, mijn Beb
je Pim
joùw Pim.
Dinsdag nacht
28 Juni 1892 - 438 1e Parkstr. Amsterdam.

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 juni 1892
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
30 Juni 1892
Waarde Samson,
Hoe is 't met de teekening bij van Gogh? Heeft hij 'm nog niet verkocht? 'k Zit er
zoo erg in; morgen over de driehonderd gl. te betalen en geen cent in huis. Kun je
je best niet 's doen voor me? Dan krijg je 'n mooie ets van me, zelf uitzoeken! Heb
je die andere nog geruild? Laat 's gauw van je hooren; - 'k word zoo zenuwachtig
door al die vervelende geld zorgen. Doe m'n vriendelijke groeten aan je vrouw.
Tot ziens, 'n hand van
t.t.
Willem Witsen

Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: [Laren]
Datum: 3 juli 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
3 July '92
Waarde Wim,
Zoo dadelijk vertrek ik voor goed naar Eemnes (binnen) adres In 't Roode Kruis.
Ik heb van Laren genoeg, niet van het landschap in Laren, maar van de tallooze
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beroerdigheden die je er bij moet slikken, ik ben weggegaan omdat het mij in Laren
te duur, te chic, en te vol werd.
Schrijf mij nu vooruit hoe laat je een dezer dagen in Laren denkt te zijn, dan kom
ik daar ook, want ik moet er toch zijn om een rekening te betalen, waar ik nog eerst
het geld voor bij mijn vader moet gaan halen.
Dan eten wij natuurlijk samen in Laren. Daar ik eerst naar mijn vader moet,
convenieert het mij 't best wanneer je in 't einde van de week komt, maar doe zooals
je wilt; maar schrijf mij vooral goed vooruit hoe laat je er zult zijn, (denk aan de op
z'n elf en dertigste postbestelling in een gat als Eemnes).
Zend mij het geld maar niet per postwissel, ik kan deze week nog net rondkomen.

[1:2]
Groet die van mij gegroet willen zijn, dag dag
je toegn.
RikRH.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 4 juli 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1002

[1:1]
Lieve Beb, - je briefje vond 'k niets aardig, 'k heb natuurlijk slecht gewerkt en weet
niet hoe 't moet gaan als Beb de dingen zóo opvat - van daag is 't iets beter gegaan
en morgen moet 'k waarschijnlijk naar Laren - 'k verlang erg naar Oosterwijk maar
'k ga daar zoo hard werken en had me alles zoo anders voorgesteld als 't nu
waarschijnlijk gaan zal. Altijd vervelende dingen en geen consideratie, al zeg je 't.
Dat gaat niet samen - of begrijpt Beb er zoo heelemaal niets van? Altijd diezelfde
dingen.
Ik kan van daag niet schrijven, - 'k zal wel 'n beetje beter terug komen uit Laren.
- Verder moet 'k aldoor werken, goed of niet - en zooveel klaar maken voór den
en

15 ; Beb, zal Pim Dinsdag, morgen over 8 dagen komen, 's morgens in Haarlem
en gaan we dan den heelen dag wandelen? zal wèl schrijven.
Dag Beb dag lieve Beb
Pim
4 juli '92

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Putten
Datum: 5 juli 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Putten 5/7 1892.
Waarde Witsen, ik bedank je wel voor je langen brief. Ik kan nog niet naar
Amsterdam, hetgeen me spijt, misschien aan het eind der week. Maar ik zit volop
in de brieven en Groeneveld vereischt mijne attentie ook - zoo. - Je moet nu maar
o

rustig door werken en niet 's avonds te laat bier drinken; je gezondheid moet N 1
zijn dan valt alles meê en kom je van zelf tot je recht. Geduld en vooral moed; ik
stuur je een chèque op v. Vl. en d. G. maar misschien vind je het vervelend die te
hebben, doch dan moet je geduld hebben tot ik kom. - Hoewel ze allicht denken dat
het voor gekochte schilderijen is. Laat Betsi je niet te veel afleiden en je vooral niet
tegen mama in nemen, die vind het alleen wat lastig dat Betsi zooveel met je omgaat
zonder officieele redenen en daardoor in opspraak komt. Zij heeft niets tegen je dan
dat je in die verhouding wat onvoorzichtig ben. Enfin jelui zijn
[1:2]
beiden oud genoeg daar zelf over te oordeelen. In elk geval blijven die 300 onder
ons, liever had ik dat Bets het ook niet wist. Londensche [Kras[?] is op de flesch ik
zal je nu in het vervolg de Spaansche illustratie doorsturen. Als ge hier wilt komen
hebben we thans meiden. Ik ben zelf wel gezond doch nerveus; zonder veel reden
daartoe te weten. De hit was kreupel beslagen doch is weer goed vlug. Jantje rijdt
met succes met een bok. Wel gegroet en tot ziens, antwoord mij maar naar
Groeneveld als ge het doet of kom zelf. - v. Loggen heb ik betaald.
t. à t.
Frank

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 juli [1892]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 14 Juli
e

2 J. v.d. Heydenstraat 87.
Beste Wim,
Ik had je al eens eerder willen schrijven maar ik ben er niet toe gekomen. Dien
revolver heb ik zoo laat gestuurd omdat niemand die kogeltjes er uit kon of durfde
nemen, totdat eindelijk Timmerman in de stad kwam en die heeft mij er mede
geholpen.
Willem heeft de laatste dagen zijn beenen vol met puistjes die hem erg jeuken
en die hij openkrabt.
[1:2]
Nu vraagt hij of jij hem wil zeggen wat jij een poos geleden aan een dergelijke ziekte
hebt gedaan. Chap heeft het gezien en geconstateerd dat het geen scabies is.
Als het een beetje meeloopt gaan W. & ik van de week naar Pet, als het goed
weer is met de boot naar Kampen of Zwol.
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Met Jan gaan wij tegenwoordig veel op en neer. Vindt je niet dat hij een mooi ding
heeft geschreven? Als je schrijft, schrijf dan nog maar naar Amsterdam.
Met vele groeten ook aan Betsy en ook van W.
t.t.
Hein

Pieter Lodewijk Tak aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: 21 juli 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd P.L. Tak.]
21 Juli 1892
Amice,
Ik was Zondag op weg om u een bezoek te brengen, toen Kloos mij zei dat het
vergeefsche moeite zou zijn. Ik wilde u - en wel wat laat - komen bedanken voor de
photografieën, die wonder mooi zijn. Vooral diè met de gesloten oogen was voor
mij een ware revelatie, want zoo heb ik mijzelven nooit gezien. Aardig vooral is het
[1:2]
contrast tusschen het deftig heereboersche profiel-portret en het zoo veel brutalere
en face. Van dit laatste heeft Kloos er een.
Nieuws is hier niet, behalve dat v. Deventer ijverig broeit op zijn Weekblad. De
N.G. voor Augustus zal dik zijn en ongeveer op tijd komen!
Met die goede tijding mag ik wel eindigen.
Met hartelijken groet
t.t.
Tak

Willem Witsen aan Jan Theodoor Toorop
Plaats: Oisterwijk
Datum: 25 juli 1892
Verblijfplaats: KB T.C. C 155, 1 en 2

[1:1]
Oisterwijk, N. Brabant
25 Juli 1892
Waarde Toorop,
Ik dank je wel zeer voor je vriendelijke invitatie en 't spijt me heel erg dat 'k op 't
oogenblik bijna zeker weet dat 'k niet zal kunnen. Ik ben sints eenigen tijd hier aan
't werk en zal daar meê aanstaanden Maandag nog niet klaar zijn. Ik hoop wel de
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tentoonstelling van je belgische vrienden nog te zien en kom je dan zeker 's
opzoeken. Die conferentie zal wel heel interessant zijn en de kennis making met
die heeren en hun werk - voor zoo ver ze nog onbekend zijn - zeker niet minder. Als je in Amsterdam komt terwijl 'k terug ben dan hoop 'k stellig je te zien. - Ja, die
[1:2]
laatste keer, toen we afscheid van elkâar namen, was 't niet heel gezellig - ten minste
't was geen eind van den feest dag zooals 'k me dat voorgesteld had.
Maar 'k denk graag aan 't bezoek bij jou op dien avond met Holst - en 'k ben heel
verlangend je schilderij af te zien dat je toen bezig waart. Veel succès en veel plezier
aanstaande week.
Doe mijn vrindelijke groeten aan je vrouw en geloof me, met 'n hartelijke handdruk
t.t.
WillemWitsen

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: Apeldoorn
Datum: 10 augustus 1892
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/031-07

[1:1]
Apeldoorn. 10 Aug 92.
Beste Wim, Ik heb me in de week van 1-9 Aug. in Amsterdam zoo goed geamuseerd
in het gezelschap van onze vrienden Willem en Hein voornamelijk dat ik er toen niet
toe gekomen ben, om je even te vertellen dat ik de vrijheid had genomen op raad
van Hein en Willem, om op jouw slaapkamer te gaan logeeren. Iedereen die dit
hoorde zei dat je dat zeker goed zou vinden, wat ik telkens met plezier hoorde, want
als ik tegen den grauwen morgen op mijn teenen in je bloedrood heiligdom
binnendrong had ik serieus het gevoel van een inbreker. Ik wist niet dat je in
Oisterhout was. Het moet daar heel mooy zijn en ik zou je er graag hebben opgezocht
en voor een paar dagen mee naar den Bosch hebben genomen. Hein en Willem
hebben een zwaar-beproefde
[1:2]
week achter de rug allerlei huiselijke misères van ontijdig zwangerschap van Betje
en pianospel van de jufvrouw boven. Met Hofker zijn wij ook nog eens uit geweest.
Nee ik betreur mijn week niet. (Receptie bij Kobus Vrijdagavond zonder Huzzie),
als jij dat nu ook maar niet doet. Mag ik je danken voor het vertrouwen dat wij allen
in jouw gastvrijheid hebben gesteld,
Adieu, Adieu,
t.t.
Fons D

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
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Datum: 11 augustus 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, een tweede vraag: mag ik u noemen bij de artisten-medewerkers van het
Weekblad? De haagsche luidjes hebben sympathie voor de onderneming naar ik
hoor, en ik schrijf aan Haverman, Toorop en Thorn Prikker. Gij zoudt de aangewezen
man zijn om stadsgezichten te maken.
t.t.
Chap.
boven
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Willem Witsen aan Alphons Joannes Maria Diepenbrock
Plaats: Oisterwijk
Datum: 11 augustus 1892
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/128-04

[1:1]
Hotel Hondsberg
Oisterwijk N.B.
11 Aug. 1892
Beste Fons,
'k Ben zeer vereerd door je vertrouwen en 't verheugd me zeer dat je vermoeide
ledematen rust hebben gevonden op mijn schamele matras; - 't spijt me wel dat
zoo'n buitenkansje m'n woning te beurt viel, juist nu 'k zelf er niet was, - herhaal 't
's later als 'k weer in stad ben, wil je? - Heb je wel kunnen slapen? 't Is er zomers
zoo warm. - 'k Ben ongerust dat de juffrouw je niet naar behooren bediend heeft.
Die geschiedenis van Betje, wo wo wo wo wo! - lijkt me vervelend voor de reputatie
van de Heeren Willem en Hein. Gelukkig dat ik al zoo lang uit de stad
[1:2]
en buiten verdenking, ben. - Ik werk hier nog al veel en 'k vin 't hier erg mooi - 'k
had plan om je 's te komen bezoeken in den Bosch en 't zal me heel veel plezier
en

doen als je me 's wilt melden wanneer je er bent. Ik blijf hier tot de 26 .
Martha van Eeden verzoekt me je te vragen of je ook soms de correspondentie
van Goethe met Bettina bezit en of je die haar wilt leenen in dat geval - ze meent 't
gehoord te hebben van Toon. Als je nog in Amsterdam bent doe dan veel groeten
aan W. en H.
Tot ziens, 'n hand van
je
W.W.
Is Toon in den Bosch?

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Willem Witsen aan Charles Marius van Deventer
Plaats: [Oisterwijk]
Datum: [12 augustus 1892]
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
r.

d

Waarde vriend, 't adres van M Alb. Kapteyn te London is: Arkwright R Hampstead,
London N.W. - Z'n huis heeft geen nummer maar heet: The oaks. - Van Neijenhoff
o.

woont te Hilversum, 'k weet niet waar - z'n kantoor is: firma [Dorper[?] & C Spuistraat
(gebouw Twentsche bank).
Groeten aan de lui als je ze ziet.
Tot ziens
t.t. Errooto
W.W.

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: [Apeldoorn]
Datum: 22 augustus 1892
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/031-08

[1:1]
22 Aug. 92
Beste Wim,
Ik dank je zeer voor je hartelijke brief en ben heel blij dat je 't goedvond, al twijfelde
ik er ook niet aan. Wat het logies betreft dat was prachtig en de jufvrouw heeft mij
uitstekend bediend. Het is mooi in Oosterwijk, nietwaar?
Hein zond mij je brief hier naartoe, waarvan ik spoedig weer weg ga. Dan kom ik
nog een paar dagen in Amsterd. en zien we mekaar zeker. Ik heb de brieven van
Bettina aan mijn huisjufvrouw, (niet litterair zooals de avontuurlijke Betje)
[1:2]
opgegeven, om te sturen aan Martha.
Je zult in de tegenwoordige hitte wel niet veel meer hebben kunnen doen. Het
zal in Brabant ook wel vreeselijk warm zijn geweest.
Adieu - beste Wim - tot spoedig. Den 26en kom je terug, nietwaar?
t.t.
Fons D.
P.S. Excuseer mijn onduidelijke schrift. Het is gelukkig niet lang en niet gewichtig.

Willem Witsen aan Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens
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Plaats: Oisterwijk
Datum: 22 augustus 1892
Verblijfplaats: LM E.354 B.2 W. Witsen aan Frans Erens

[1:1]
Oisterwijk 22 Aug. 1892.
Dag Frans hoe gaat 't toch met je? 'k Heb in zoo lang niet van je gehoord. Je beloofde
brief heb je niet gezonden en dat verwondert me niets - je zult wel andere dingen
in 't hoofd hebben - van je stukken in de N.G. heb 'k veel gehoord - zelf heb 'k ze
niet gelezen: ik heb mijn aflevering niet laten komen en die van Mevr. v. Vl. is aldoor
in handen. 'k Heb er geen regel in gelezen en om je de waarheid te zeggen verlang
ik er niets naar - 't is zoo genoeglijk overal uit te zijn en je te laten gaan van den
eenen dag op den anderen, veel alleen, zonder geklets over kunst of literatuur; - 't
is zoo ergerlijk dat gepraat waar ten slotte niets anders uit blijkt dan 'n kleingeestige
ambitie en veel ijdelheid en autoritair vertoon. Dit heeft natuurlijk niets uit te staan
met de aflevering - maar 't genoegen
[1:2]
om overal uit te zijn deed me denken aan al de ergernis die 'k de laatste 8 dagen
gehad heb; en 't autoritair vertoon, de ijdelheid enz. zien alleen terug op van Eeden
die van morgen, goddank, is weg gegaan. Hij is hier acht dagen geweest en heeft
zich allerliefst aangesteld - wat 'n comediant! Maar hij heeft dan ook veel te
verbergen. 't Is vermakelijk, soms, om te zien hoe hij iedereen 'n radje voor de ogen
draait - de meesten zijn dan ook z'n slachtoffers - maar zóo dom in al z'n slimheid
om niet te begrijpen dat niet iedereen zich in de luren laat leggen. - O wat 'n nare
kerel - wat 'n ploert, wat 'n leelijke burgerlijke valsche vent! Hij is pas naar Londen
geweest waar hij z'n speech (z'n stuk in de N.G.) heeft gehouden en gelogeerd heeft
bij rijke en invloedrijke menschen - en die verhalen van z'n soirées en wezenlijke
Ladies en diners enz.! O wat laat hij zich
[1:3]
dan kennen in z'n burgerlijkheid! Nu krijgt hij aanbiedingen van engelsche tijdschriften
die hem 10 guineas willen geven voor 'n artikel. - Hij koopt schilderijen van Toorop
('t stond in 't Weekblad en mevr. v. Vl. las 't voor, - hij wou 't niet weten voor z'n
familie en was woedend op Veth - en toch aan den anderen kant weer gestreeld in
z'n ijdelheid) en verwijt Martha dat ze 'n paar schoenen voor de jongetjes heeft laten
maken hier in 't dorp! Enfin, ik zal je maar verder niet onderhouden over alles wat
r.

'k in hem gezien heb, - je kent hem. Nu komt straks M van Gennep, onder de familie
meer [familiaar[?] genoemd Oom Ger. Ik ken hem niet maar 't schijnt een aardige
man; - er is ook nog 'n Mevrouw Brooshooft uit Indië, ken je die? en aldoor zijn er
logé's geweest. - Gerlof is drie weken hier geweest en op 't oogenblik in Steenwijk
op 'n botaniesche expeditie; - 'k mag hem graag - heb je z'n stuk gelezen? Als je
vindt dat 't op
[1:4]
Verwey lijkt, bedenk dan dat Verwey 't eerder van hem heeft - want hij zit altijd in
die dingen en daarvan schijnt V. gebruik te hebben gemaakt. - Ik heb hier nog al
veel gewerkt ook geëtst - maar de laatste 8 dagen, met v. Eeden, heb 'k niets kunnen
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doen. - Willem en Hein schijnen aan 't wandelen te zijn; - 'k hoor heel weinig van
hen. Jij misschien meer. Ik benijd je wel om zoo heerlijk buiten te zijn en veel alleen
te wandelen; - aanstaanden? Vrijdag ga 'k weer naar de Parkstraat. Ik heb hier ook
ongeveer 70 fotografiën gemaakt die 'k allemaal thuis moet gaan ontwikkelen. - Heb
je in de courant gezien dat in Rotterdam de inboedel van 'n bekend letterkundige is
verkocht wegens schulden die twee gulden vijftig heeft opgebracht? Zou dat Frans
Netscher zijn? die schijnt in die straat te wonen. Dag Frans, 't ga je goed Als je geen
lust in schrijven hebt doe 't dan maar niet. De pruimen die voor me op tafel staan
doen me denken aan verleden jaar in de Parkstr. toen we er meê gooiden. Kom je
's gauw?
Adieu,
t.t.
W.W.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 augustus 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 914

[1:1]
Mijn eigen kleine lieveling, je zult nog wel niet naar je bedje zijn - 't is half elf en in
Oisterwijk nog vroeger - ik kan me niet goed voorstellen wat je doet, - zit je met
Marie beneden of ben je op je nieuwe kamertje? Mijn liefste Beb, de reis is goed
afgeloopen. Als je voor 't raampje had kunnen zien van buiten of in onze coupé had
je Paulte z'n hoofie kunnen zien met dat van Pimmy jouw jongen ernaast. - Paulte
met z'n armpje om Pim z'n hals en soms z'n handje strijkende over Pim z'n zwarte
hoofie. Hij heeft bijna aldoor zoo bij me gestaan en gezeten - allerlei grappen
uithalende en druk converseerende over alles wat we zagen. Kijk Wim, 'n mannete
- en
[1:2]
koetjes en sloten met water, enz. Ik ben direkt door gegaan naar Amsterdam. 't Was
erg vreemd - vreemder heb 'k 't hier nooit gezien, zelfs als 'k veel veel langer weg
was geweest. M'n goed is 'n half uur na mij op m'n atelier gekomen en is op 't
oogenblik allemaal al uit gepakt op de studies na. - Ik heb alleen bij Kras gegeten
en 's avonds bij Eilers (Wisselingh) gezeten met Breitner - om 'n nieuw schilderijtje
van hem en de Carel ende Elegast van Bauer te zien. Ik ben heel vroeg naar huis
gegaan en voel erg moe van al die dingen in m'n hoofd en 't ongewone. - Ik schrijf
nu alleen even om dat 'k me verbeeld dat Beb zoo zal verlangen naar 'n briefje van
haar jongen. Hier is 't mijn Beb
[1:3]
maar 'k ga gauw naar bed - m'n slaap kamer ziet er zoo aanlokkend uit om te gaan
rusten en rustig te liggen denken. Daarom ga 'k dezen gauw weg brengen. Bebpy
heeft haar briefje met Pim z'n hartelijke lieve groeten aan z'n liefste meisje z'n
heerlijke lieve Beb die nu zoo ver van hem is. Bebpy 'k heb aldoor 't gevoel dat 'k 't
niet kan uithouden en terug moet. 't Moet je daarom niet verwonderen als Pim je
toch kwam halen met 'n retourtje of ineens 's weer voor je stond - b.v. over 'n week
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of zoo. Morgen ga 'k de fotografiën ontwikkelen. 't Is hier benauwd binnen en buiten
veel kouder. Dag mijn lieveling 'k zal je morgen schrijven hoe 't afgeloopen is met
't ontwikkelen. O lieveling je lieve hoofie hier even bij me, - Beb
[1:4]
alles hier spreekt me zoo van je. - Ik heb m'n zwarte pennehoudertje laten liggen 'k denk op m'n kamer, boven - ergens. Ik kan 't nergens vinden. Dag mijn Beb slaap maar 's lekkertjes in je nieuwe bedje - hoe heb je 't nu?
Dag.
Je eigen Pim je jongen je
Pimmy
26 aug. Vrijdag avond

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 29 augustus 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 915

[1:1]
Maandag morgen 29 Aug. 92
'k Had zeker gedacht gisteren avond 'n brief te vinden van mijn Beb, maar ze heeft
zeker geen gelegenheid gehad om te schrijven. Gisteren heb 'k de etsen gedrukt
in tegenwoordigheid van de heren v.d. Goes, Breitner en Ising, - ik heb er nog veel
aan te doen voor dat ze af zullen zijn, maar ze zien er heel goed uit. Breitner vond
ze heel goed als studies naar de natuur en Ietje, die op 't oogenblik hier zit te lezen
omdat hij 't op z'n eigen atelier niet kan uit houden, vind ze ook heel curieus. - Enfin,
't is eigenlijk juist wat 'k gewild heb en waar ze om begonnen zijn. 'k Weet alleen
niet of ze verkoopbaar zullen zijn, 'k moet ze eerst afmaken. Van m'n studies heeft
Br. me 't een en ander gezegd waar 'k wel wat aan hebben kan - sommige dingen
vind hij heel goed maar de koeien niet - I. juist de koeien wel in zoo verre er veel
studie in is. - Ik heb gisteren ook nog ongeveer
[1:2]
15 fotografiën ontwikkeld waar van er maar 'n paar mislukt zijn. - Je mama en mevr
[Brooshooft[?] met elkaar en ieder afzonderlijk zijn heelemaal mislukt, dat spijt me
wel. - Ook de badende zijn goed maar op eén waar Gerlof hard naar de kant liep
staat hij twee keren uit gevlakt op als 'n dubbele schim; - 'k zal van daag en morgen
misschien de foto's afmaken en nog maar niet afdrukken, denk 'k, maar dan beginnen
met m'n etsen af te maken en 't portretje van Willem. Maar schrijf vooral 's even
wanneer je terug denkt te komen want 'k zou graag nog even 'n paar dagen komen
om nog 's die stal bij v. Dijk te fotografeeren en nog 'n paar andere dingen. Ook
misschien om even 'n studie te schilderen. Schrijf me nu gauw 's, mijn lieve Beb
wat je doet en zoo - 'k hoor maar niets. Je briefje van Saterdag avond was zoo
heerlijk.
Dag mijn lieveling 'k ga nu weer werken.
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Dag mijn Beb
je
Pimmy

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 31 augustus 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 916

[1:1]
31 Aug. '92 Woensdag middag
Ik ben nog op m'n atelier mijn kleine lieveling (lieve Beb, je bent mìjn eigen lieve
meisje en verlang zóo om je 's even te kussen) - ik heb van van morgen vroeg af
(9 uur) geëtst en fotografiën gedrukt en gefixeerd - er staan er nu op 't oogenblik
nog 'n heeleboel onder de kraan - 'k heb de deur open staan omdat 'k hooren moet
of de slang soms niet uit de kraan valt, - dat gebeurt wel 's en de juffr. is er op uit
om 'n wijdere slang te koopen - 't is al over vijven en ze moeten tot half zes minstens
uit gewasschen worden. Ik heb ook de tien van gisteren opgeplakt: er zijn heel
aardige bij - je zult zeker wel verlangend zijn die te zien mijn lieve Bebpy. Toen 'k
thuis kwam gisteren avond tegen kwart voór twaalven, vond 'k je langen brief - 't
was heerlijk - eerst heb 'k me uit gekleed en heb 'm toen gelezen en ben
[1:2]
er toen meê naar bed gegaan. 't Heeft gisteren avond geweldig gedonderd hier vreeselijk licht en de slag onmiddelijk er na. Ik zat bij Ferwerda in de Kalverstraat
met Breitner en Delang - ze praten erg over de cholera; 't is in Hamburg zoo erg en
Delang wil er naar toe. Hij vindt 't hier zoo saai en beweert dat Amsterdam geen
stad is voor groote calamiteiten. - Iedereen gelooft dat 't hier zal ophouden met 'n
paar gevallen en er geen gevaar is voor epidemie - 'k mag 't lijden. Maar, vraagt
Delang, vin je 't dan niet heerlijk om geëmouveerd te worden? Nee, zeg ik - 'k heb
emoties genoeg van heel anderen aard. - Ik houd er meer van hier rustig op m'n
atelier te werken - heel rustig en stil - en van avond ga 'k waarschijnlijk 's in de stad
kijken naar 't Koninginnefeest. - Chap is van middag 'n uurtje bij me geweest - hij
wou absoluut m'n medewerking hebben voor z'n weekblad. - Hij had ook nog 'n
ander plan: om
[1:3]
uit te geven bij van Looy 'n bundeltje verzamelden werkjes - waarin zou verschijnen
o.a. 't hengelaartje van Jacobus - dingen van Delang, Erens, enz. en waarin hij ook
wou hebben de critiek over Millet van mij uit de N.G. - Daar brengt de juffr. weer 'n
brief van Beb, boven, dat 's heerlijk. Even lezen. - O mijn lieve Beb wat zeg je nou?
Niets gehoord van Pim? En Pim schrijft elken dag - 'k heb nog geen dag
overgeslagen behalve misschien Zondag - maar 'k schrijf op ongeregelde tijden en
dan krijg je er misschien soms twee op eén dag? Pim is aldóor met z'n Bebpy. We
moeten nog 's samen gaan wandelen mijn Beb, en dan moet Beb d'r jongen overal
brengen waar ze alleen is geweest. Ik kom denk 'k, Maandag of Dinsdag - eerder
kan 'k niet met 't werk - 'k moet 't wel zoo'n beetje inrichten vooruit want als we dan
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weer terug zijn moet 'k gaan werken voor van Gogh. Ik kom dus met de staats, over
Utrecht, 's Bosch-Boxtel met 'n ochtend trein, 'k schrijf nog wel hoe laat.
[1:4]
De juffr. heeft 'n nieuwe slang meê gebracht en nu loopt 't water heel hard en rustig.
- Van François vond 'k 'n briefje toen 'k thuis kwam uit Oisterwijk gedateerd 2 aug.
waarin hij schreef tegen half Aug. weer in Amsterdam te komen - tot nog toe is hij
er niet. - Aan I. had hij geschreven tegen Sept. - Hij weet 't zelf niet. - Beb, je brief
gisteren avond die lange en slordige zooals je zegt vond 'k heerlijk en dezen ook.
Ik ben ook wel aldoor bij je mijn lieveling als je zoo schrijft wat je doet. Hier is 't wel
anders - zooveel dingen waar Beb nooit bij is - zoo met de kennissen en zoo - maar
dat is ook niet zoo belangrijk en prettig. Nu moet 'k de dingen uit 't water halen en
te droogen leggen; - dan me aankleeden en gaan eten in de Poort; - daar at 'k
gisteren ook met Jaap Batavier. Van Wezel heeft me door Jaap 'n invitatie gegeven
om te komen eten. Dat zal 'k 'n beetje uitstellen.
Dag mijn liefste Beb, mijn eigen Beb, mijn heerlijke Bebpy-kindje mijn eigen, mìjn,
Pim's vrouwtje. Dag dag
je eigen jongen, jouw
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 september 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 917

[1:1]
1 Sept. 92 Donderdag middag 5 uur
Van ochtend om half negen bracht de juffr. me Beb d'r laatsten brief op m'n bed, de zon scheen zoo gezellig achter tegen de witte geelige gordijnen; de overgordijntjes
had de juffr. weggeschoven, - Pim lag luchtig warm onder de dekens en vond 't zoo
heerlijk dien brief van Beb, van zijn Bebpy die hij op z'n gemak, zoo erg op z'n gemak
kon lezen. En nu ben 'k den heelen dag weer heel druk bezig geweest met de foto's
en de etsen - 't geeft zoo'n geweldige drukte 't afdrukken, fixeeren, afwaschen en
opplakken van den vorigen dag. Elken keer nieuwe cliché's in de druk ramen en
achter in m'n slaapkamer raam brengen - telkens surveilleeren en onderwijl vorige
afdrukken baden, 4 tegelijk in 2 baden - weer anderen onder den kraan in de keuken
- telkens surveilleeren, van 't een naar 't ander - 'n eindeloos heen en weer geloop
en als er tijd
[1:2]
over is, drooge afdrukken van den vorigen dag afsnijden en opplakken - 't gaat wel
e

vrij gauw op die manier - maar 'k ben toch nog pas aan de 2 doos en er zijn er vijf.
Bovendien heb 'k nog 'n zestal cliché's van Zondag die 'k vandaag ook afgedrukt
heb, - portretten, groote koppen van Goes, Breitner en Ising. Om 1 uur laat 'k de
juffr. koffie zetten en eet 'n paar boterhammetjes en 'n ei en lees 'n eindje in Eugenie
Grandet. 'S middags weer 'tzelfde werk tot 3 uur, want dan moeten de afdrukken
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onder de kraan tot minstens half zes. Dan ga 'k aan m'n etsen en tegen 5 uur ben
'k zoo moe dat 'k maar liever uitschei en de rest uitstel tot den volgenden dag. De
etsen zijn lang nog niet af. Ik moet al de luchten uit schuren omdat je overbuur,
Gabriëls zooveel krasjes in de platen heeft laten zitten - dat is 'n affreus werk en
zoo vermoeiend - 't gaat zoo langzaam. Nu heb 'k er nog na te teekenen en morgen
ga 'k waarschijnlijk
[1:3]
weer drukken; - dan zal 'k niet zoo veel kunnen doen aan de fotografie maar 'k moet
't wel zoo'n beetje verdeelen. Van middag heb 'k ook nog na de koffie morrellen
ingemaakt, prachtige morrellen die Salomon me heeft aangesmeerd - 't is al lang
over den tijd en ze waren overrijp, heel donker en groot - drie groote flesschen
waarvan 'k er eén aan je mama zal aanbieden als ze goed zijn. 't Ziet er prachtig
uit. Ik denk niet dat 'k nog zal schilderen de volgende week, - in ieder geval vind 'k
't aanbod van Marietje heel vriendelijk en zal er graag gebruik van maken als 't te
pas komt. - Beb, m'n zwarte pennehoudertje heb 'k terug. Met opredderen, gisteren,
van m'n werk tafel viel 't uit 't pakje water verfpenseelen dat Beb voor haar jongen
ingepakt heeft. - 't Was 'n prettig, verrassend gezicht. Gisteren avond heb 'k met
Delang 'n beetje door de stad geloopen 't was wel druk - vooral op plaatsen waar
wij niet geweest zijn. Alleen bij Mast tegen 'n uur
[1:4]
of half twaalf was 't geweldig druk. We vonden daar 'n paar van de kennissen, Chap
en Ising o.a. maar 'k vond 't vervelend en ben gauw naar huis gegaan. Van Willem
kreeg 'k 'n brief kaart om te komen in Heerde. Ik heb Pet nog niet geantwoord en
hem (W.) ook niet. Ze begrijpen 't zeker niet. - 'k Zal 't van avond even doen. Nu zal
'k even de treinen nakijken en je nog even schrijven hoe laat 'k kom, Maandag. Beb,
'k zie daar dat er geen aansluiting is over Hilversum - wel over Utrecht met de staats:
10.52 hier van daan en 1.48 in Oisterwijk over Boxtel - daar zullen we 't dan maar
op houden. Nu moet 'k de dingen uit 't water gaan halen en me nog aankleeden 't
is al kwart voor zes. Dat nakijken in dat spoorboekje heeft me zooveel tijd genomen.
Dag mijn Beb, mijn lieveling. Je Pimmy denkt veel aan je en kust je hartelijk.
Dag mijn Bebpy
je eigen
Pim

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Heerde]
Datum: [2 september 1892]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ik zou aan God 5 kwartjes geven als ik je briefje niet ontvangen had, want ben
geschrokken. Geldt je gemoedstoestand een onwellevendheid van mijn kant dan
alle excuses, zoo niet dan wil ik een botervat met hatende toorn over je kop ledigen,
zwarte toorn als roet over je zwarte kop. Ik bedoel heelemaal niet de woorden van
de brief maar 't feit dat je ‘correctement satanique’ aan mij hebt geschreven,
godverdomme, loop op stelten van bordpapier, en val dan tweemaal in stukken,
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maar leg me niet te besabelen, als je iets hebt waar je over boos bent, zeg 't dan
en je mag tegen me vloeken als de heiden Burbur, maar tusschen de regels door
de boosheid leggen daar kan ik niet tegen. Is er iets anders dat je hinderde en mij
niet aangaat, dan allright en zal ik 't natuurlijk in 't vergeetboek bijschrijven, anders
adieu, met God en met eere. Het leven met andere menschen de vloek van de
wereldtentoonstelling van Babel, zuiverheid alleen en eenig deurtje naar een sociëteit.
Pet.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 september 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 918

[1:1]
Saturdag morgen 12 uur
3 Sept. 92
't Is al zoo laat en 'k had gisteren al willen schrijven mijn Bebpy en van daag heb 'k
't drukker nog dan anders omdat 'k allerlei af wil hebben voór Maandag. Ik zal maar
niets meê brengen, je ziet 't toch als je hier komt - buitendien is er nog niets klaar
'k heb wel 'n stuk of wat fotografiën klaar maar nog geen van de etsen. Gisteren
heb 'k er aan gewerkt en 't is niet meer tot drukken gekomen, dat moet 'k nu van
daag doen. - Ik verlang zoo naar overmorgen - overmorgen mijn Beb, - dan komt
Pim - maar als je me soms niet mocht zien, Maandag, dan kom 'k Dinsdag - dag
lieve Bebpy - 'k verlang zoo om daar nog 's te wandelen met m'n lieve lieve kleine
meisje en hoop zoo dat 't weer goed zal zijn - gisteren was 't zoo'n geweldigen regen
hier en zoo aanhoudend.
[1:2]
Ik zal alleen maar 't toestel meê brengen en wat platen als 't dan is zooals van daag
dan zal 'k nog 'n paar mooie dingen kunnen maken - Bebpy míjn 'k heb gisteren
zoo'n prettigen langen brief gekregen van 'n klein meisje - van 'n heerlijke kleine
lieve Beb. Ik had de lamp opgestoken naast m'n bed en heb 'm daar liggen lezen
gisteren avond. - Ja, 'k heb wel liever 'n brief Beb maar als je niet schrijft weet 'k
toch wel dat ze met haar Pimmy is. Die twee etsen die je dagelijksch ziet zijn veel
beter dan deze, - vooral die verkeerde kant van de kraaien veêr. - Deze zijn prenterig,
zegt I., net teeken voorbeelden en Chap, die gekke Chap die er eigenlijk niets van
weet, zei: ze zien er zoo gemoedelijk uit - net of je erg in je schik, erg op je gemak
bent geweest al dien tijd, zonder muizenissen. - Per slot van rekening zijn ze net
wat 'k gewild heb - en daar komt 't toch op neêr. Beb Pim weet
[1:3]
heel goed wat er staat in je brief - en ik geloof zelf heel bepaald aan heele mooie
uitingen van Pim, voor Beb - mijn lieveling. - O mijn Bebpy als we maar niet weer
van elkaar gingen - denk maar dat we op weg zijn en we nog niet weten hoe vèr we
loopen moeten - maar 't is mooi om ons heen en we genieten er veel van al verlangen
we ook zoo om daár te komen. Liefste Beb daar heb 'k 'n brief van Mieb en 'n bezoek
in levende lijve van Hofker - Mieb schrijft eén regel: waar is toch Willem, schrijf me
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dat even, en Hofker komt naar m'n etsen kijken. Nu zal 'k ook maar niet verder
schrijven, dag mijn heerlijke Beb. Dag lieveling tot overmorgen of Dinsdag - als 'k
Dinsdag kom schrijf 'k nog anders niet.
Dag
Je Pim
Groet Marie.

[2:4]
Mijn liefste engel, mijn Beb heelemaal 't sleuteltje vergeten. Komt 't nog bij tijds?
Dag lieveling
Pim.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 20 september 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 919

[1:1]
Mijn eigen lieve Bebpy, 'k moet je 's even schrijven dat 'k klaar ben met de etsen ze staan nu allemaal in de lijst en er hoeft niets meer aan gedaan. 'k Ben nu bezig
aan de teekening en als die af is (wanneer?) dan ga 'k naar v. Gogh en zal vragen
of-ie 's hier komt; - 'k denk wel dat 'k deze heele week er nog aan zal moeten werken.
- Van de etsen heb 'k prachtige afdrukken gemaakt - 'k denk wel dat je er veel plezier
in zult hebben ze zien er mooi uit, - 'k ben blij dat ze af zijn dat geeft rust en nu kan
'k voort gaan met andere dingen. Dat werken en den heelen dag op 't atelier zijn is
heerlijk en 'k heb heelemaal geen stoornis noch van buiten noch uit mezelf 'k verlang
alleen maar om veel te maken
[1:2]
en mooie dingen te maken en veel geld te verdienen en m'n schulden af te doen
en voorgóed te gaan zijn met mijn lieve meisje, mijn eigen vrouwtje. Lieve Beb, kom
maar wanneer je wilt 's morgens tegen half elf of elf uur - 'k zal je de teekening nog
niet laten zien maar de etsjes wachten op je.
Dag mijn liefste Bebpy dag mijn lieveling - wat doe je?
je
Pimmy
20 Sept. 92

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 20 september 1892
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 110
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[1:1]
e

438 1 Parkstraat
20 Sept. 1892
Amsterdam
Amice,
Ik heb geen geheim van Bouwens - vroeger kreeg 'k inkt van hem maar de laatste
twee jaar gebruik 'k ander fabricaat. Misschien kan 'k je helpen door je 'n specimen
te zenden, dat 'k gaarne doen zal als je 't hebben wilt.
Ik moet je zeggen dat 'k mijn inkt ver verkies boven die van Bouwens zoowel van
deugdelijkheid als van kleur.
Ik heb juist gisteren definitieve afdrukken gemaakt van 'n serietje dat 'k
[1:2]
van den zomer geëtst heb: drukken die ik gewoon magnifiek vind wat inkt betreft mocht je soms gauw in Amsterdam komen dan houd 'k mij zeer gerecommendeerd
voor 'n bezoek; - 'k geloof dat je even enthousiast zoudt zijn als ik -, evenwel zou 't
kunnen gebeuren dat je van 'n tegenovergestelde opinie zoudt zijn. Ik voor mij heb
nooit zulke mooie proeven gezien; - 't is maar beroerd dat die drukkers altijd alles
verknoeien en zelf k[u/a[?]n je toch geen tirage gaan maken! - Van die oliën heb 'k
geen
[1:3]
verstand; 'k knoei er wel altijd meê, maar 'k ben zeker dat jij daar meer van weet
dan ik. Je gebruikt toch waarschijnlijk ook gebrande lijnolie: twee soorten, 'n dun en
'n geweldig dik soort; 't laatste noemen ze in London strong burnt oil (ik laat 't uit
London komen evenals de verschillende kleuren inkt - apart) 't mengen is natuurlijk
'n kwestie van smaak; Bouwens b.v. gebruikt cadmium en vermiljoen in z'n inkt - ik
kan dat niet uitstaan en gebruik alleen sienna's en zwart. Je ziet 'k heb geen geheim
(dat wil Veth altijd gelooven) en als je mijn inkt mooi vind weet 'k geen
[1:4]
enkel bezwaar waarom je ze niet zoudt kunnen laten komen. Nu, tot ziens kom eens
aan als je hier in de stad komt.
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 22 september 1892
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
Waarde Samson,
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Zou je me een dezer dagen misschien kunnen helpen met honderd gl., desnoods
vijftig en ik maak mijn excuses dat 'k weer bij je kom aankloppen maar ik ben ten
einde raad. Ik heb een nieuwe serie etsen gemaakt: kom je die eens zien?
Met vriendelijke groeten ook aan je vrouw
steeds t.t.
Willem Witsen
P.S. Morgen en Saterdag ben ik thuis tot eén uur, Zondag den heelen middag.
22 Sept. '92

Willem Witsen aan Philippe Zilcken
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 28 september 1892
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 111

[1:1]
e

438 1 Parkstr.
28 Sept. 92
Amice, ik heb 'n beetje inkt en olie klaar en zal je die zenden, doch meld mij s.v.p.
even of gij ook een dezer dagen hier in de stad komt - ik heb je al gewacht - in dat
geval zou je 't zelf hier kunnen nazien en kan 'k 't weinige wat 'k weet je mondeling
mede deelen.
Groetend
t.t.
W.W.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 oktober 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 920

[1:1]
Maandag 12 uur
10 oct. 1892
Is mijn liefste meisje van daag in de stad? Kom ik je misschien nog tegen? Ik denk
wel niet want ik ga niet uit - de teekeningen gaan goed vooruit - de eerste van de
koeien heb 'k ook nog niet opgegeven - maar de fotografien kan 'k niet maken - 't
is te donker en afdrukken op Eastman in de donkere kamer kan 'k ook niet maken
(dat zou 'k 't liefst doen voor je mama en zoo) omdat Groote dat papier niet heeft
op 't oogenblik. Gisteren hebben de drukramen den heelen middag achter in 't raam
gelegen zonder resultaat, zoo donker was 't - en van daag is 't weer zoo. Ik heb
gisteren met Breitner gegeten bij Kras en zijn
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[1:2]
we verder den heelen avond samen geweest, - ik was om half twaalf al thuis. Poesje ver-welkomt me altijd 's avonds met 'n vriendelijk geluidje in z'n keeltje en
loopt aldoor tegen me aan met 'n geweldig gespin, nee, maar zoó - ik begrijp niet
waar-ie 't van daan haalt. - Van avond komt François hier eten met Jan en dan gaan
we met z'n drieën naar 't kleine cirque in de Parktuin - en morgen avond kom ik bij
mijn Beb in Haarlem - ik denk met dienzelfden trein, dan hoef 'k niet zoo vreeselijk
vroeg te eten en voor zoo'n avond bezoek is 't 'n mooie tijd. Wanneer kom je nu 's
met Macha en wanneer met Jo Peaux. 't Spijt me dat 'k de foto's niet kan meê
brengen morgen - je mama zal er wel nieuwsgierig
[1:3]
- Lieve Beb hoe gaat 't met je van daag? - naar zijn, en Bebzelf misschien ook wel.
Die Kobus lijkt zoo goed op 't cliché met Titia. Beb, m'n verkoudheid heeft niets te
beteekenen. Ik ben tegenwoordig 's middags aan 't water trappen in m'n bad en dan
ga 'k uit en loop 'n half uurtje - m'n bad 's morgens neem 'k tegenwoordig alleen als
de kachel goed brandt.
Dag mijn liefste Beb, dag mijn lieveling tot morgen avond Beb, als 'k je niet zie
aan 't station dan ga 'k in den tram naar je toe.
Dag mijn Bebpy
je eigen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 oktober 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 921

[1:1]
Jan van der Heyden
23 Oct. 92
't Is al zoo laat en ik heb heelemaal geen gelegenheid om te schrijven - er is de
laatste dagen veel gebeurd mijn lieve Beb wat 'k je allemaal wel 's zal vertellen - 'k
denk dat 't nu wel 't eind zal zijn van de laatste vervelendheden. - Beb d'r brieven
vond 'k in mijn omstandigheden niet prettig om wat er in stond van dogmatiek en
allerlei oordeelen over dingen waar dat kleine meisje niets van weet - maar 't was
toch mijn Beb die 't schreef en ik zag er zóo veel in van haar wat me goeddeed. Laat 'k daar verder maar niet over schrijven maar je alleen even zeggen Bebpy dat
'k morgen niet meê kom met Martha - maar ik wil
[1:2]
toch ook wel heel graag 's een dezer dagen komen - laten we dus zeggen Woensdag
als 't Dinsdag niet kan - maar dan ga ik Donderdag naar Oisterwijk met of zonder
Beb, - dat moet zij zelf weten wat ze prettiger vind - als 't niet anders kan vind 'k 't
met Marie ook wel goed - alleen ga 'k niet graag alleen, zoodat als je niet wil schrijf
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dan nog even dan gaan waarschijnlijk Hein en Willem meê. - Morgen ben 'k den
heelen dag in 't touw - en Dinsdag zal 'k dan besteeden om 't atelier schoon te
maken en alles of afdrukken te maken van de laatste foto's. - In ieder geval dus,
Beb, kom 'k Woensdag in Haarlem, als je mama 't goed vindt, eten - en in ieder
geval ga 'k Donderdag voor drie of vier dagen naar O. - 'k Heb beroerde dagen
achter den rug - 'k vertel je wel 's een en ander ook van Mieb en zoo.
Dag mijn eigen Bebpy, dag lieveling 'k ben
je eigen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 oktober 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 922

[1:1]
Mijn eigen lieve Beb, ik ontvang daar net je briefje: dan kom ik morgen (Dinsdag)
en ga Woensdag naar Oisterwijk, nee toch Donderdag want 'k heb hier nog te doen
o.a. zien dat 'k van m'n vader de middelen om dit mooie plannetje uit te voeren
machtig word! Dag liefste mijne - 'k heb van avond 'n conferentie met Mieb, op haar
verzoek. - Willem heeft me zìjn en voor zoover 't noodig is ook haár brieven laten
lezen - vervelend onderhoud. - Pet is weg - 'k voel me voor 't eerst vandaag weer
rustig normaal in m'n eigen omgeving. Dag lieveling. Tot morgen, 'k kom met den
trein van 3.55 hier van daan stadstijd even half vijf in Haarlem
[1:2]
maar vraag eerst aan je mama of 't goed is, anders voel 'k te gegeneerd.
Beb, gaan jullie meê naar Oisterwijk? Natuurlijk (moet 'k 't zeggen?) ga 'k liever
met B. (inclusief M. - enfin) dan met W. en H. - Als we Donderdag gaan met dien
mooien trein hier van daan dan zijn we om half tien al in O. dan heb 'k nog den
heelen middag om te werken - en dan Vrijdag en Saterdag ook. Marie zou nog wat
kunnen etsen.
Dag mijn Beb, dit keer heusch dag mijn eigen liefste meisje
jouw jongen
Pim
[1:3]
Maandag morgen
24 oct. 1892
e

438 1 Parkstr.
Amsterdam
N.H.
Mìjn lieve Beb (vul maar in hiertusschen) Beb d'r eigen jongen dat ben ik. Beb d'r
Pim, dag Bebpy
Pim
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Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 november 1892
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
14 Nov. [189]2
Waarde Heer Eilers,
Ik heb van morgen mijn platen gekregen en zou nu gaarne zoo gauw mogelijk
beginnen met de ets naar Jacob Maris. - Is er mogelijkheid dat U mij het schilderij
morgen laat zenden of zal ik het laten halen?
Met vriendschappelijke groeten
steeds t. à v.
Willem Witsen

Jan Theodoor Toorop aan Willem Witsen
Plaats: [Katwijk aan zee]
Datum: [± 18 november 1892]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim!
K' ben blij de drukte weer voorbij is en toch was 't in Amsterdam leuk, verdomd
gezellig bij jou. Ik dank je nog wel voor je allemachtig hartelijke ontvangst. Verlaine
heeft hier nog gedejeuneerd vis-a-vis Peladan aan een lange tafel met luidjes van
hier. Je weet Peladan heeft in de Kring gesproken, veel onzin maar ook verduiveld
veel waars en zijn spreken en taal heel heel mooi, een beetje kwasterig gekleed
een rare piet toch wel leuk de baas. Wat weet die kerel gloeiend veel en zegt vaak
heele goede dingen. Hij viel mij meê. 'K had een andere pias voorgesteld, ofschoon
ie toch wel wat piasachtig uitzag, heel Scheveningen liep achter zijn derrière. De
dames kregen er van langs. Hij heeft hoorde ik in Leiden veel verzen van Verlaine
uit zijn kop gezegd. t' Moest heel mooi geweest zijn. Hij schijnt Jan ten Brink erg
voor den gek gehouden te hebben.
Verlaine wilde gep. Maandag ochtend niet in de trein stappen
[1:2]
omdat er in de sneltrein geen coupee was met een Retirade en was woedend en
stampte met poot en stok op t' perron. Hij is er toch op 't laatste momentje nog in
gestapt.
Ik ben weer aan 't werk gelukkig, maar t' lukte nog niet. Ietje was woedend geloof
ik hè, 'k heb hem zijn krabbel terug gezonden. Soit. Ik verlang erg je portret van
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Verlaine te zien. Is dat goed uitgevallen? en de mijne ook? Ik hoop dat je hier komt
in december, 'k vlas er al op.
Nu adi, hartelijke groeten
Van je toegen.
JThToorop
P.S. Als je Pet ziet zeg hem dan wil je? dat ik hem op dit oogenblik de mops niet
kan geven, want ik kan de wissel, die ik in mijn zak heb pas in Februari trekken, dus
goed gemeend maar niet mogelijk, wil hij wachten tot dien datum t' is mij goed.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [18 november 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1144

[1:1]
Vrijdag morgen
Mijn eigen lieveling mijn Beb, ik wou je even 'n klein briefje schrijven, ik ben zoo
hard aan 't werk - de schilderijen van Jaap Maris en Breitner staan hier en de Jaap
is al overgebracht op de plaat, mijn spiegeltje van de toilet tafel staat op 'n ezeltje
en 't groote schilderij op den grooten ezel. Als 't donker wordt tegen half vijf dan
steek 'k de lamp op en ga zitten aan 't kleine tafeltje met 't kleine spiegeltje dat Beb,
zoo lief! heeft laten maken en dan ga 'k voort aan 't etsje van Willem. Willem schijnt
nog erg ziek en tegenwoordig eet 'k geregeld achter 't huis waar Beb wel eens
logeert bij Macha, bij Jan - en 's avonds vroeg naar bed, gisteren avond al om elf
uur in bed, 'n uurtje gelezen en toen gaan slapen. Maar heel naar gedroomd van
Beb die niets meer weten wilde van haar Pim
[1:2]
en die trouwen ging met 'n ander! Wie weet 'k niet - en toen heeft Pim z'n hoofd
neergelegd op Beb d'r knietjes (ze had 't donker blauwachtige - met 'n beetje rood
- japonnetje aan) en heeft gehuild dat hij er wakker van werd. O zoo heerlijk Beb
dat wakker worden en weten, weten dat Beb mijn eigen lieve lieve vrouwtje is. Ben
je niet van Pim mijn Beb? Wanneer zal Pim nu 's in Haarlem komen - is je
schoonzuster er nog? Beb de volgende week is de pers pas klaar - 'k vertrouw dien
smid niets en ben bang dat er meer veranderd dan verbeterd zijn zal, - maar dan,
wil ik zeggen, moet Marie maar 's komen om d'r etsjes te drukken, komen met Beb.
Bebpy lief krijg 'k van daag 'n brief?
Dag liefste dag mijn lieveling,
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [19 november 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1147
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[1:1]
Saterdag morgen
Mijn liefste Beb, morgen kom ik niet in Haarlem, de volgende week heel graag als
Ger thuis is en 't dan schikt tegen dien tijd zal ik misschien weer wat geld hebben,
- nu kan ik niet. - Gisteren avond ben ik bij Versluys geweest, alleen. Mevrouw heeft
me verteld van Mieb en zoo. Ik heb V. 'n beetje geld ter leen gevraagd maar hij
schijnt 't niet te hebben.
[1:2]
Saterdag middag
Mijn eigen lieveling, van ochtend ben 'k gestoord door allerlei bezoek zonder
konsekwentie en de smid heeft den heelen middag hier gewerkt met z'n beiden en
ook sans conséquence - 't is 'n uil die knul. Ook 'n briefje van Toorop gehad heel
aardig nog over Verlaine en over Peladan. Nu is de lamp op en ga 'k werken aan 't
portretje van Willem. Schrijf me maar gauw eens mijn Beb. Dit is niet veel maar
beter dan niets. - Nie-waar mijn lieveling?
Dag mijn eigen Bebpy ik ben
je
Pim

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 november 1892
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
e

438 1 Parkstraat. 21 Nov. 1892
Waarde Samson,
Misschien interesseert 't je 'n schilderijtje dat ik pas af heb te zien vóor 'k 't in den
kunsthandel breng; - zoo ja, doe me dan 't genoegen en kom eens aan. - 't Is heel
klein en.. eenvoudig.
Met vriendelijke groeten,
steeds t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [22 november 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1163
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[1:1]
Dinsdag avond
Ik wou mijn eigen lieve Beb even 'n klein briefje schrijven zonder iets te vertellen te
hebben - maar ze wil 't vinden 'n briefje van haar jongen als ze thuis komt uit
Rotterdam. Beb mijn lieveling hoe heb je 't daar gehad? Waarom niet gegaan met
je Pim? omdat hij zoo weinig zegt tegen vreemde menschen? Is dat waar mijn Beb?
- Schaam je je dan 'n beetje voor je jongen? of voel je dat 't hem stil maakt, menschen
die zoo vreeselijk ànders zijn? Mijn Beb hoe is 't nu met je hoofie en wanneer zal 't
weer tegen Pim z'n schouder rusten? Wanneer kom je weer? Heb je nog gesproken
met Ger en komen jullie Donderdag? 't Was gisteren 'n vervelende reis naar huis en van nacht! en van morgen! 'k Heb geëtst - Breitner laten bijten. Morgen weer en
Jaap Maris ook, hoop 'k. 'k Vond 'n kaartje van Macha, 'n miniatuur kaartje zoo
fijntjes.
Weet je wel hoe je jongen nu verlangt? Weet je wel mijn lieve kleine Beb hoeveel
je jongen van je houdt en goed voor je zijn zal en voor je zal zorgen, zoo graag mijn
Beb, mijn lieveling is dit nu 'n klein briefje maar toch van Pim en iets van Pim waarin
veel, veel van hem voor hem voor z'n liefste kleine meisje?
Dag mijn Beb, mijn eigen tot overmorgen of morgen al?
je eigen jongen, je
Pim

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Nunspeet
Datum: 13 december 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Groeneveld
Nunspeet. 13/12 92.
Beste Willem W.,
Bedankt voor je brief die mij voor Betsi en mij zelf veel genoegen doet, vertel haar
toch dat je ons geschreven heb. Je brief die je tot eer strekt, genomen je eenzijdige
artistieke opvatting, heb ik Willem met strengen instructie hem naar lezing te
verbranden gegeven. Hij is fijngevoelig genoeg hoewel als ik [natuur[?] om het te
ij.

verbergen doordat wij met de M vechten en er boven willen staan niet er voor
wegkruipen. - Nu zoude ik je als vriend raden de famille mede te deelen je in het
geheim geëngageerd was, wegens finantieele redenen en nu moet je verder gaan
en Willem en mij in strikt vertrouwen mededeelen hoeveel schuld je heb. - Weten
ook wij geen raad dan is er niets verloren en weten wij raad door connecties of zoo
iets zoo ben jij en Betsi er uit.
[1:2]
Zooals nu de verhouding is heeft Betsi veel meer te lijden dan jij en dat schijnt mij
niet goed toe. - Degeen die Betsi nu openlijk aan viel heb ik op zijn plaats gezet,
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Willem ook; ik noem liever geen namen doch bij gelegenheid zal ik je de brieven
aan W. laten lezen dan kent ge hem meteen beter.
Misschien gaat mijne vrouw een week of zes onder behandeling doch ik heb den
dokter nog niet zelf gesproken - ik zie je dan wel weer eens hier ten zij jij eerder
eens wil komen.
Geldelijk zie ik je voor geen praktische man aan - maar enfin alles kan men ook
niet hebben. Je verkoop alles zoo dat je op het laatst te veel heb en hebt ge altijd
ij.
ij.
tegenover de M ook wel je plicht gedaan om zoo op haar af te geven; de M is
voor mij ook een pis-aller maar wat er aan te doen.
Nu van harte gegroet
t.t.
Frank
Willem vroeg ik om zijne opinie.

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Nunspeet
Datum: 18 december 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Groeneveld
Nunspeet 18/12 92
Waarde Willem W.,
Bedankt voor je brief, je moet niet denken dat ik met je wil rede twisten over je
gevoelens, die eerbiedig ik, hoewel ik ze niet geheel deel maar ze stilzwijgende te
laten passeeren zou algeheele instemming of onverschilligheid zijn. Daarom en om
je wat op te wekken schreef ik je de onze. Je hadt zeker den brief van Willem ook.
- Als je schuld maar 5000 (vijfduizend) is zoude ik maar naar mama gaan en haar
je plannen meê deelen en voor de vorm vragen. - Dat doet het oude mensch goed
en dan krijg je misschien een preekje
[1:2]
of misschien huilt ze of misschien is ze heel gracieus met een beetje malicieusheid.
Wacht daar niet meer mêe. Wanneer Willem en ik daar wat op vinden dat je die
schuld aflos, kan ik je nog niet zeggen daar wij natuurlijk jouw onafhankelijkheid
moeten behouden en ik geloof dat het beter is dàt wij eerst confereeren -, en nagaan
hoever je nog meer verbonden ben. Ik ben wel geen man van zaken, doch heb
misschien meer in zicht dan jij. Natuurlijk zullen wij het geheim houden, dat je schuld
had komt er niet op aan maar iemand van jouw talent moet niets kunnen nagewezen
worden van geldelijke hulp of zooiets. Als mama er van weet vertelt ze het misschien
aan de zwagers en zoude Betsi haar uitrusting zeker verminderen, daarom denk ik
haast dat W. en ik het te zamen zullen doen dan ben je met
[1:3]
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4% klaar, wat je f 50 scheelt. Maar bedenk beste man wat je doet en doe het niet
uit medelijden met Betsi want je verbindt je voor lang. Zij is geloof ik wel goed, vooral
als het haar eens meê loopt in de wereld en gaat het haar wat voor den wind zullen
haar geestige eigenschappen weer op den voorgrond treden; maar jij leg je banden
aan die voor een artist wel zwaar kunnen wegen en als je het doe, denk er dan aan
dat je het met volle liefde etc. doe. Je verdiensten behoeven niet groot te zijn maar
jij ben een grand seigneur en Betsi kent weinig de waarde van het geld bedenk dat.
En juist door je [xxxx]legenheid en in muziek en in kleuren ben jij gerechtigd wat
ij.

meer van de M te vorderen en zal het je niet verbitteren dat te
[1:4]
moeten derven.
Werk maar rustig door doch kom eens bij me en laten wij alles eens bepraten,
want hoewel ik moet zeggen dat je ressources groot zijn ben ik bang dat je buitendien
met je artistieke nonchalance en nog wel meer schuld zult hebben.
Enfin ik hoop maar dat je flink door zult tasten en vertrouw Willem en mij maar
en laat Betsi dat ook doen. - Ik verheug me al op je komst, want ik voel me eenzaam
en heb zooveel geschikt & te schikken en altijd afbrekende critiek.
De kinderen gaan goed, een institutrice had ik graag. - Willem zal ik maar vast
schrijven over je 5000 ik hoop maar dat je niet hebt geschreven 15 000 of zooiets
want dan is het weer moeilijker. Bedenk je goed en ga dan naar mama altijd als het
maar 5000 is, die heb je wel in schilderijen staan denk ik!
t.t.
hartelijke groet aan B.
Frank

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 december 1892]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1160

[1:1]
Woensdag avond.
Mijn eigen lieveling, ik heb je niet willen schrijven vóor 'k antwoord had van Frank:
mijn Beb, mijn liefste kleine vrouwtje, Frank schreef me 'n alleraardigsten brief, zoo
kiesch en fijngevoeld, - 't is alles in orde en morgen avond dus den avond van den
dag dat Beb, dit briefje, dit geluksbriefje krijgt, Donderdag avond, komt Pim in
Haarlem om met je Mama te spreken. Wat zeg je hier nu van, mijn Beb, - kom toch
's hier in m'n armen, lieveling. Nu zal alles veranderen mijn Beb, nu hoeven we geen
angst en onrust meer te hebben, - nu gaat Pim heerlijk werken en mooi werken in
't heerlijke vooruitzicht, - en dan nog - hoe lang mijn Beb? - Drie, vier, vijf maanden?
en dàn - dan blijft Beb, mijn eigen Bebpy, mijn zonnige, ernstige Ede-Bebpy voor
goed bij haar eigen jongen! Hoe vin je 't toch mijn Beb? Kom je morgen aan den
trein? 7 uur hier van daan. Morgen middag moet 'k eerst werken en dan naar Breitner.
Met Willem gaat 't beter: 'k heb nu al ongeveer f 600- bij elkaar voor hem, - Kobus
vooral heeft zich mooi gehouden - en gisteren ben 'k bij Tak geweest
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[1:2]
en dat onderhoud is zeer naar wensch afgeloopen. Als de anderen hem nu maar
niet tegenwerken. De arme jongen is zoo zwak! Je moet 't zien, hoe vreeselijk penible
't is - van middag lag hij met z'n hoofd tegen m'n schouder aan, net 'n kind. Hij sprak
van 'n vervelende schuld aan Mieb waarover hij tobde. Ik nam toen de gelegenheid
waar en zei: betaal 'm dan maar gauw, morgen, van je eigen geld: 'k heb ongeveer
600 voor je bij mekaar. Eerst wou hij 't niet gelooven en hij zei maar aldoor: zulke
dingen zeggen ze me in m'n droom ook. 't Heeft veel moeite gekost om 'm te
overtuigen dat 't geen droom was - en toen kreeg hij tranen in z'n oogen en lag z'n
hand op m'n schouder... o, o.
't Heeft hem veel goed gedaan, - ook 't vooruitzicht op 'n reis buitenslands. Maar
'k moet nog meer zien te krijgen! De namen van de deelnemers vertel 'k hem niet
anders gaat hij daar weer over tobben. Rachel en Titia zenden hem nog al 's
lekkernijen en Sam is verwonderlijk goed in z'n manier.
[1:3]
Morgen avond vertel 'k je uitvoerig wat Frank schreef. Voelt Bebpy nu ook zooals
Pim? Gaat Bebpy nu van avond gezellig naar haar bedje denkende aan allerlei
heerlijks en fantaiseerende allerlei aardige kleine intimiteitjes, zooals laatst al, bij
Pim op z'n atelier?
Dag mijn lieveling dag mijn eigen, eigen Bebpy lief - tot morgen
je eigen
Pim
Dag Beb

Willem Witsen aan Alphons Joannes Maria Diepenbrock
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 december 1892
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/128-05

[1:1]
e

438 1 Parkstraat
Amsterdam 23 Dec. 1892
Beste Fons, Je kent zeker de toestand van Willem - de laatste dagen is er gelukkig
weer kans dat hij beter wordt. Nu ben ik tegenwoordig bezig om 'n beetje geld voor
hem bij elkaar te krijgen om hem met Hein, in de gelegenheid te stellen, als hij sterk
genoeg is, op reis te gaan. 't Vooruitzicht alleen schijnt hem al veel goed te doen hij is nog wel geweldig zwak maar niet zoo moedeloos meer als 'n week geleden.
Ik heb op 't oogenblik al 'n kleine zes honderd gl. bij elkaar - 'tgeen nog al schikt in
aanmerking genomen 't klein aantal goede vrienden van W. 't Is natuurlijk 'n uiterst
delicate zaak en ik kan alleen
[1:2]
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diegenen vragen van wier genegenheid voor Willem 'k zeker ben. Heb jij misschien
iets te missen? Absolute geheimhouding is vereischte. Alleen Hein kent de namen
van de deelnemers. Later zal 'k Willem (als hij niet meer zoo tobt) de namen noemen
zoover me dat vergund wordt. Laat mij van deze gelegenheid gebruik maken je
mede te deelen dat Betsy van Vloten en ik tegen den zomer hopen te trouwen. Tot
ziens.
Met hartelijke groeten
t.t.
Willem Witsen

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: Den Bosch
Datum: 24 december 1892
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/031-09

[1:1]
's Hertogenbosch 24 Dec. 92.
Beste Wim,
Dank je zeer voor je brief. Ik wensch je veel geluk met je engagement. Ik wist niet
dat het met Willem zoo erg was. Hein schreef mij wel voor een poosje dat hij kiespijn
had en een maagcatarh. Gelukkig dat hij nu weer beter is. Het zal hem in deze
omstandigheden wel moeilijk gevallen zijn een Kroniek te schrijven. Morgen ga ik
naar mijn familie, maar hoop toch nog van de week in Amsterdam even te komen
en je te zien. Natuurlijk wil ik graag iets bijdragen. Heel veel heb ik niet te missen,
want ik zit sints eenige jaren in schuld, maar het zou mij spijten als ik de gelegenheid
niet had, om iets voor het herstel van Willem te doen. Daarom dank ik je zeer beste
Wim, dat je om mij gedacht heb. Ik zal er tegen niemand over spreken.
Met vele groeten,
t.t.
Fons D.

Marie Elisabeth Pijnappel aan Willem Witsen
Plaats: Middelburg
Datum: 25 december 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Middelburg 25 Decr. '92.
Mevrouw Versluys schrijft mij, Witsen, dat er bevel gegeven is Willem geen brieven
meer van mij te geven. Het is goed als 't goed is voor hem. - Dat ik toch schreef,
niet tegenstaande je zwijgen, is omdat ik niet langer iemand, wie ook, tusschen ons
hebben wil. Dat heeft mij totaal in de war gebracht van dat ik in Amsterdam kwam
af. Ik heb alleen met hem te maken, en hij alleen met mij. Niemand heeft mij mijn
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gedrag tegenover hem voor te schrijven, dat is bijna belachelijk. Maar hij is nu ziek,
dus dat is iets anders, daarom vind ik 't ook heel goed dat hij
[1:2]
me brieven nog niet leest, het komt er niets op aan. Als hij ze maar ooit leest en
dan, dit wou ik van je vragen, weet dat dit mij gezegd is. - Ik wenschte wel dat jij me
laatste twee brieven die een vervolg op elkaar zijn eigenlijk, lezen kon. Het is mij
onverschillig hoe anderen over mij oordeelen maar het hindert mij zeer te moeten
denken dat Boeken en jij hooren onder hen, die, zooals Mevrouw Versluys zegt
‘geen woord van achting meer over mij spreken zullen.’ Ik heb mij nìet te schamen,
maar ik ben niet begrepen.

Mieb

A.W.L. Versluys-Poelman aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: [27? december 1892]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Mijnheer,
Hierbij zend ik U een' brief van Mieb. U weet zeker, dat ik een' brief kreeg om aan
den heer K. voor te lezen, dat ik dat niet gedaan heb, dat ze, eer ik daartoe ook tijd
had gehad, weer een' brief regelrecht schreef en copie daarvan aan mij, dat ze na
dien brief te hebben verzonden berouw kreeg en mij telegrafeerde om dien van de
post te halen, dat Versluys en ik, begrijpende dat dat toch niet toegestaan zou
worden, naar de v.d. Heydenstraat gingen om aan Boeken te verzoeken dien brief
niet te geven en dat dat toen al gebeurd was. Na al die dingen
[1:2]
was ik boos en schreef een briefje, waarop deze slaat. Ik schreef echter niet: er is
bevel gegeven, maar: er zal moeten gezorgd worden, enz. Ook sprak ik niet van
achting, maar van sympathie, wat een groot verschil maakt, nietwaar? Wat heb ik
een spijt, dat ik mij ooit met die zaak heb bemoeid! Maar ik werd er door de
omstandigheden ingebracht en had het niet kunnen vermijden. Ik had zoo gehoopt
Mej. van Vloten nog eens te spreken. Ik gevoelde toen al behoefte een deel van
den last van mij af te schuiven en zij had mij licht een beetje geholpen. Nu ben ik
echter van plan er met Mieb geen woord meer over te wisselen.
Van middag wil ik eens gaan zien, hoe de heer K. het maakt. Mocht dat minder
gewenscht
[1:3]
zijn, dan hoor ik het zeker nog wel van U. Ik zal zorgen geen enkel onderwerp aan
te roeren, dat slechten invloed zou kunnen hebben. Langzamerhand vrees ik ook
te veel van uw geduld te vragen, evenals Mieb.
Met de meeste achting
A.W.L. Versluys-Poelman
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Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Nunspeet
Datum: 28 december 1892
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Groeneveld Nunspeet
28/12 92.
Waarde Willem W.,
Soms voel ik me te beroerd om iets te doen doch van avond na een heerlijk uurtje
en de Gil Blas voelde ik me geroepen je nog eens kalm te schrijven en je geld zoo
te doen toekomen.
Wat het borg staan van Betsi aangaat vind ik dat niet zoo goed, doch de hoofdzaak
is dat W. en ik je elk 2500 leenen, dan moeten W. en ik en jij last not least maar
eens overleggen hoe.
Omdat je eerst schreef dat Betsi niets van je eerste brief wist schreef ik jou om
haar nu alles te vertellen - anders niet. - Wat de 1300 aangaat: Neem nu 800 voor
de schilderij van Jantje je mag nog wat op willen kleuren
[1:2]
en doe voor de 500 er een van mama en geef mij die cadeau. Stanny die onder
meer lastige dingen de gewoonte heeft in mijne dingen te snuffelen weet toch iets
van de 800 naar het schijnt. - Enfin nu sluit ik alles beter weg - Ik sluit hierin een cheque op van Hamel aan Betsi, later zal ik dat wel met van
Hamel afmaken; behoud het geld en stuur mij of liever geef mij bij gelegenheid eene
quitantie in volgende vorm.
Ontvangen v. Frank van Vloten volgens overeenkomst met hem en W. v. Vloten de
som op rekening van vijfhonderd gulden waarvan ik mij verplicht 's jaarlijks 4% te
betalen tot zij afgelost is - datum en onderteekening.
Overmorgen zal ik Willem vragen of hij zijn eerste duizend al heeft voor je en op
gelijke quitantie kan sturen. - Ik kan nu niet weg en moet
[1:3]
v. Hamel zien en zelf wat rekeningen nazien om te weten onder welke vorm ik het
geld kan nemen, dat Stanny er geheel buiten blijft. Zij is hier al lang en ik heb de
post steeds opgewacht. Schrijf mij nu steeds aangeteekend of schrijf mij niet over
iets wat dit aangaat.
De doctoren willen haar naar Utrecht hebben en zij wil niet, zoodat zoo lang ik
hier niet weg kan - we hebben een huis houdster en zijn bijna klaar.
Alles vermoeit mij en ik verlang zoo naar rust, rust van dat geharrewar. - Het is
nu uitgemaakt dat St. niet toerekenbaar is in hoever dat nu nog gevolgen heeft wil
ik eerst haar verblijf te Utrecht afwachten. - De dokter zegt zij is het zelfde geval als
die Bolle[breyer[?], ik ben het niet geheel met hem eens doch hield mij maar koest.
Doch haar nabijheid
[1:4]
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overspant mij zoo, - dat ik niets goed kan afdoen.
Nu werk voorspoedig en stuur maar naar Chicago,
t.t.
Frank

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 28 december 1892
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 923

[1:1]
Woensdag middag.
28 dec. 92
Mijn lieveling mijn lieve Beb, 'k kreeg zoo even je brief uit Rotterdam, - zoo heerlijk.
Wat heb je veel gedaan mijn Beb en hoe gelukkig dat je geen last van
onbescheidenheid enz. hebt gehad en je daardoor veel prettiger voelen zult. Mijn
eigen lieve liefste kindje - heb je van daag in den Haag ook zooveel te doen? Vragen
ze niet waar Pimmy is? 'n beetje anders. Jouw lieve jongen die ook zoo verlangt,
verlangt - en zoo druk is met z'n etsen. Ik zal weer niet lang schrijven maar morgen
om dezen tijd zijn we samen Beb, mijn Beb - - Ik heb allerlei vervelende dingen te
doen - te schrijven enz. Mieb laat me niet met rust en die heb 'k van morgen moeten
antwoorden. De vader van Roland Holst is dood. Willem gaat vooruit. - Vindt je dit
briefje nu van avond nog mijn Beb? en is dat wel
[1:2]
prettig al is 't zoo kort. Mijn eigen heerlijke lieveling, verlang je zoo naar je jongen?
en je jongen dàn! Dag mijn Beb, mijn eigen, mijn lieveling, dag. Pimmy kust je lieve
hoofie - nu moet hij weer aan 't werk - en morgen komt Bebpy.
Dag mijn Beb
je
eigen Pim

[1893]
Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 [? 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Confidentieël
A. 23.
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Mijn vrind, Wim,
Gisteravend toen ik Willem en Hein gebracht had tot de Hortusbrug, kwam ik op
de monumententale brug (zal ik maar zeggen, en 't was even twaalf) I.'tje tegen,
die naar huis ging. ‘Tiens.’
Ik had hem na dien avond bij mij niet meer gezien. 't Scheen alles heel goed.
Alleen zei-i dat 't 'm speet, dat Willem en Hein al naar huis waren, want, dat; (je
weet hij schildert 's nachts, maar daar wou-i in z'n griezelige schilders-kleinheid niet
mee voor den dag komen) - dat-i gewoon was ze ‘voor wekker te gebruiken’. En
verder, dat ik nou wel een gerangeerd leven zou leiden (dat is niet tegen jou, maar
dat zijn insinuaties tegen mij, alsof ik zoo'n beetje bij je op de klap geloopen had
enz. Enfin, maar dàt is misschien gewoon-niks gemeend. Ik kan verkeerd zien). En
dan of ik Erens nog wel 'ns zag en hoe-i er uitzag, gezond, enz. Toen zei ik even,
als 't ware uit meelij voor hèm, omdat ik altijd begin, terwille van een
[1:2]
ander iets niet te hooren (ik pas altijd de wet Bérenger toe) - toen zei ik even, dat
E. gezond was en nog kranig zijn mooie grijze hoedje droeg, dat ik hem, om het
niet koopbare, benijdde. Och-kom, zei het kleine mannetje, zou je dat durven dragen,
zoo'n telegrafistje; ik wist niet (en toen keek-i me alleruitdagendst van hoofd tot
voeten aan) ik wist niet dat een fonctionnaire de l'état zoo'n hoedje zou mogen
dragen!
Ik heb alle meegaandheid ingevallen, waar men zulke dingen in 't bijzijn van
anderen zegt, terwille van wat applaus voor een handigen en onvoorzienen,
lafhartigen uitval, en die gelukt, maar ik vind zooiets in een tête-à-tête en op een
brug bij nacht gewoon-weg de uiting van een nog véél leelijker geaardheid dan
neiging naar goedkoope roem zou zijn, een geaardheid met welks uitingen ik liefst
niet in aanraking kom om zelf niet bedorven te worden
[1:3]
op den duur door pleizier in zulke dingen te krijgen. En nu heb ik liggen denken heel
lang van nacht, tot de karren weer naar de markt gingen, dingen voor eigen opbouw
- maar wat ik van je wilde weten, beste Wim, hoe kan ik nu dien man, in wien ik
heelemaal geen vertrouwen meer stel, zijn Contes drolatiques doen terugkrijgen,
zóó dat-i de teruggaaf erkent en (als je heel slim bent) wat is de beste methode 's
mans lijstje van de voortreffelijke krabbels hem weer om den hals te krijgen. Maar
't eerste is het voornaamste.
Ik praat over zulke zaken met niemand, ook niet met Willem en Hein, maar schrijf
je mij nu eens een briefje, en, liefst, omgaanden.
Ik heb weinig tijd vandaag, daarom ben ik wel kort geweest, maar naar ik hoop
duidelijk.
Praat er maar niet over.
Dag Wim, een hand
van je
Jan
P.S. I. is kwaad weggeloopen.

Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
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Datum: [vermoedelijk januari - april 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum
Dinsdag avond
Beste Wim,
Gisteren gaf Martha mij de photo's. Ik heb er veel tegen om de kans te loopen
officieren van justitie en doktoren op een dwaalspoor te brengen.
Want die eene beeltenis, de groote lichte, je weet wel die van Rik rikketikketik
aan een ijzerdraad en een luchtbal die naar boven gaat, is precies de beeltenis van
iemand die hersenverweking heeft, een waterhoofd van vel-van-rijst-en-brij specie,
prik je er in, vloep dan loopt de drab er uit, een begin van wegrotting aan de linkerzij,
een fantastische photo lijkt 't uit de verzameling afbeeldingen van serieuse ziekte
gevallen.
En die tweede, de scheele, dat is een illustratie van Redon bij het Politie nieuws,
rubriek signalementen.
Kon zijn de kop van een kinderverkrachter met wroeging, zwart gebeten gal-lippen
van verbijten, kon ook zijn een verdwaasde beul of doleerende sluipmoordenaar
met haar schurft en een scofuleuse ziekte.
Mijn waschvrouw zeidt dat ze prachtig zijn, een reclame voor haar net boorden
strijken.
[1:2]
Mijn kapper zegt dat je gek bent, dat je niet weet wat een drie-milimeter is. En ik die
zoo gehoopt had een photo te krijgen om te zenden bij mijn antwoord op een
huwelijksannonce.
Alleen de waschvrouw heb je in deze op je hand.
Mij ook natuurlijk maar niet om de photo's 't wordt tijd dat ik je gauw eens kom
opzoeken, want als je die photo's ziet en mij niet, dan zoudt je al heel weinig blijven
gelooven aan de beste sentimenten die ik voor je heb.
Dag Wim
t.t.
Rik.

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [zomer 1893 (1894?)]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Dank voor je brief. Tegelijk met den brief aan jou schreef ik nog versch van de
verwondering een open brief aan Willem, die ons eenige tijd gescheiden heeft
gehouden. Ik heb over de barschheid van dien brief ongelijk bekend en nu is alles
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zuiverder weder in orde. Gisteren hadden wij een aangename litteraire middag. W.
was heerlijk kalm en vrolijk.
[1:2]
Een afdrukje volgt dezer dagen.
Nu tot ziens. Jammer is 't misschien dat Willem niet naar de zee gaat zooals eerst
zijn plan was.
Als je komt in A. wil je 't mij dan ook eens schrijven, ik spreek de anderen niet
dagelijksch.
Groet je vrouw van me en Jan als die nog bij je is
je vriend
Pet.

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [? 1893?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Wim kun je me ook over een paar dagen twintig pop leenen, ik durf 't je te vragen
en

omdat ik ze je na den 15

terug kan geven en nu erg verlegen zit.

Pet.
B.W.
't Gaat met Willem en Hein goed, ook Jan is in orde. Gegroet, je
P.

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [1893?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Kun je me morgen soms f 10 sturen. Versluys naar Antwerpen, onbenaderbaar.
Zit zonder.

Pet.

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [1893?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Beste Wim,
Je moet me eens eventjes openhartig schrijven, zeggen, of telefoneeren, waarom
je niet bij mij aan komt als je in stad bent. Je kunt het gerust zeggen, want de wereld
wordt tegenwoordig weer wat zuiver en eerlijker. En ik zei de gek.
Dat je me nooit bij je in Ede hebt verzocht te komen begrijp ik misschien goed
door te denken aan de vader van je vrouw
[1:2]
die eens gevochten schijnt te hebben met mijn vader. Quidquid id est, ik zal je een
afdrukje van mijn schilderijtjes sturen, dan kun je tenminste zien, dat ik niet zooals
de mare bij hof, marketensters en grutteboeren wel liep, een idioot of een slecht
mensch ben, ze zeggen er dan meestal bij ‘onbewust, weet je’.
Vind je mij een kwast, stuur me dan onmiddelijk een emmer om me in koud water
te wassen; la vie est une chose extrêmement agréable pour un homme qui ait des
amis.
Prosit neujahr.
Pet.

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [1893?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Waarde en Zeer Geachte defendens van de zaak van het schoone.
Laat een oogenblik het ivoren kistje van de ets-kunst neer, vouw de reuzenhanden
en luister naar 'n verhaal van Amsterdam.
Generatio regenerata, zou men Willem kunnen heeten, in liefde en sterkte
bloeiende, de grootvorst van het Nederlandsche volk. Hij neemt brom kali bij brom
kali omdat de sekretaris Hein anders de diktie, met de pen niet bij kan houden. 't
Kompaktste proza, bloementaal, dat nog in Holland is gemaakt.
[1:2]
En 's middags zitten mannen in de bodega en ook een jogje, en worden vellen druks
met schoonheid vòl als 't kleine biezen kistje met den Mozes, zacht afgelezen en
beklonken. Neem nu een vroeger schrijver van een boek als zuster Bertken, dat
wordt subtiele Congolitteratuur.
En 's avonds in de grauwe holen van de lage kamers grijs bewolkt van rook, een
lieflijk zingen bij 't glas wijn, 't oogknippen en het handen-reiken en op wat stoelen
menschen elk met hunne ronde massa geest, waaruit bij tusschen poozen bliksems
springen.
Kom ‘nu en straks’ is onzin, want je kunt geen twee dingen te gelijk doen, het nù,
het nù,
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dag groote zwijger, een hand van
je
Pet.
Groet je vrouw hartelijk van mij.
[1:3]
Dysselhoff is een leuke marmot, een die zijn huisje om zich altijd mee draagt.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: tweede helft februari 1893
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 112

[1:1]
e

438 1 Parkstraat
Amsterdam Febr. 1893
Amice, hierbij opgave van de dingen die ik denk te zenden naar de tentoonstelling
Etsclub:
[begin inspring]
o

n 1-6. Etsen uit Brabant.
o

Eigendom van de H. v. Wisselingh & C Kalverstraat Amsterdam
7. Onvoltooide start van een ets naar Jacob Maris, bestemd voor het Gedenk
boek der keuze Tentoonstelling enz. (moet v. Gogh hier genoemd?)
8. Portret
1

9. Portret

1

10. Portret
[einde inspring]
Ik denk dat 'k Donderdag a.s.
[1:2]
niet heelemaal klaar zijn zal; ik zal evenwel zoo gauw als me eenigzins mogelijk is
inzenden - Tot hoe lang heb 'k tijd?
Met vriendschappelijke groeten
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: [Den Haag? / Amsterdam?]
Datum: [6? maart 1893]
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief
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[1:1]
Donderdag avond
Geachte Heer Eilers, - 'k zal U gaarne morgen verwachten maar wees U dan zoo
goed te bedenken dat 't drukken van eenige exemplaren nog al veel tijd vereischt;
- daarom wilde 'k U voorstellen om vroeg te komen b.v. om tien uur als U kunt, dan
ben 'k den heelen dag, tot vijf uur, half zes, tot uwe dispositie.
Vriendelijk groetend
t. à v.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [eind maart? 1893]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 897

[1:1]
Mijn lieveling, Pim was van ochtend wel vroeg op maar toch niet om zeven uur. Beb,
mijn Beb, je Pimmy is van morgen in 't stadhuis geweest; hij heeft een en ander
moeten vertellen van namen en leeftijd, - 't klonk zoo nieuw en vreemd, maar in
m'nzelf vond 'k 't heerlijk - zoo'n warme blijdschap toen 'k begreep wat 'k doen kwam
- de zon scheen zoo heerlijk en 'k voelde zoo lekker, - en toen moest 'k naar het
militie bureau waar 'n nare, arme grijze man, als zoo iemand nog 'n man kan heeten,
zoo'n stadhuis ambtenaartje m'n naam opzocht in verschillende registers. Is 't Willem
Arnold? werd er van uit de andere hoek van de kamer geroepen.
[1:2]
O Ja, zei 'k dat ben ik. Volgende week Donderdag moet 'k terug komen en als 't in
orde is ben 'k klaar wat dat aangaat. 't Deed me denken aan den dag toen 'k loten
moest en 'k gemeten was enz. en 'n geweldig barsche overste van de infanterie na
m'n naam vroeg en andere dingen waaronder ook of 'k redenen van vrijstelling had.
Ik zei toen - die officieren achter die tafel intimideerden me zoo en hij vroeg 't zoo
of hij me op zou eten als 'k zei ja - 'k zei toen: 'k geloof 't wel. En welke? - Broeder
dienst. Toen is die geweldige ofcier zoó kwaad geworden om dat ‘'k geloof 't wel’
waar in hij 'n ongepaste aardigheid zag waarschijnlijk. - Al die lui lachten tot de
sergeant die de maat nam in cluis en toen 'k weg ging hoorde 'k aldoor nog 't
woedend
[1:3]
gemompel van die barsche grijze generaal of wat hij was - die nijdig ironiesch die
woorden herhaalde. Wat 'n domme Pim ook! - Beb, terwijl 'k schrijf zit 'k m'n ets te
bijten - aldoor de bruisch - blaasjes afvegend met zoo'n heerlijke lange zwarte
kraaien veer. Ik ben ook nog bij Kobus geweest; aan z'n atelier ten minste, maar hij
scheen er niet te zijn. - 't Wandelen door de stad was zoo prettig in die zon en m'n
atelier is zoo kil. Beb, wat schreef je toch van overmorgen? Ik kom mòrgen al mijn
Beb. Morgen om den zelfden tijd als gisteren, op den eten, kwart vóor vijven. Nu
moet 'k m'n etsen afdrukken. Dag lieveling dag mijn Beb. - 'k Zal me maar niet verder
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in laten met dat portret van Marie - ze doet 't toch niet anders. Dag mijn liefste lieve
heerlijke Beb, Pim heeft wel geduld maar hij houdt zóo zóoveel van z'n eigen Bebpy.
Dag Beb.
Je Pimmy, je jongen, je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [maart 1893]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1135

[1:1]
Dinsdag avond
't Was zoo heerlijk van daag twee brieven te krijgen van mijn Beb, - de tweede kwam
al even voór tweeën - en de andere bij de pap; - nu is mijn lieveling al weer in haar
bedje want 't is al over half twaalf en 'k zit bij Jan; (hij ligt te lezen op z'n canapé). Morgen, mijn liefste Beb mijn kleine lieve Bebpy komt Pim in Haarlem om 7.20 geloof
'k. Ja, Beb heeft Pimmy wel verwend den laatsten tijd, zoo elken dag bij hem op 't
atelier - 't was zóo leeg en koud van daag, zoo vreeselijk
[1:2]
alléen die Pim. 'k Heb de etsen gedrukt voor Georges - niet veel bizonders, en Tak
is bij me geweest en later Marie, die de parapluie bracht van Beb - ze verveelde me
'n beetje omdat 'k zoo moê was van 't drukken en toen ze weg was ben 'k op bed
in slaap gevallen tot half zes. - Bebpy lief, mijn eigen lieveling over twee maanden
- 't is nog wel lang maar dan is 't ook uìt! - hoeft Beb nooit meer alleen naar haar
kamertje in Haarlem, waar ze zulke lieve brieven schreef aan haar eìgen jongen,
zulke heerlijke liefde brieven mijn Beb, zoo vól van Beb en Beb voor Pim
[1:3]
(Jan heeft niet eens vloei in huis!). Bebpy-mijn, wees toch niet angstig als je 's nachts
wakker wordt - als je 'n kaars aansteekt dan zie je 't portret van Petit noir en de
mooie Dijsselhof boven je bedje - geeft je dat geen rust? en dan te weten van over
'n korten tijd - 't is m[eer[?] 't verlangen - in 'n heerlijk land te zijn met je jongen voor
goed en àltijd samen! O mijn lieveling Pim heeft ook zoo naar je verlangd - Morgen ga 'k naar mijn vader en moet 'k een en ander voor Willem in orde maken.
Dag mijn lieveling mijn Beb - slaap je nu al? Denkt Pimmy aan je nog zoo lang
van avond voór hij slaapt terwijl Beb misschien van
[1:4]
hem droomt,
dag mijne, dag lieveling, dag Beb
je
Pim
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Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [april 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Mon cher,
Ik heb vanavond den Heer Breitner ontmoet en hem verteld dat je over een maand
wegging; waarschijnlijk had ik dit niet moeten mededeelen en is zulks een indiskretie
in dit geval moet ik je om excuus vragen. Ik ben er echter reeds voor gestraft daar
voornoemde op 't hooren hiervan zei dat hij er misschien werk van wou maken
ofschoon ik hem zei dat 't al verhuurd was - ik denk wel niet dat hij 't serieus meende
maar in dit uiterste geval - en wanneer daarenboven de zaak met Karsen bij geval
niet mocht doorgaan wou ik je vragen of je mij
[1:2]
de voorkeur wilt geven als Karsen het niet vast neemt, want liever ruïneer ik mij een
beetje of zelfs heelemaal dan - vous comprenez.
Ik had er misschien niet over moeten spreken maar ik was toevallig juist erg onder
den indruk van je toekomstig vertrek hetwelk al mocht het niet zoo lijken voor mij
nog veel betreurenswaardiger is als voor de jufrouw of zelfs Salomon. Ik heb hem
ook verteld dat jij die door Veth's eigelijk inqualifiabele indiskretie berucht geworden
teekening hebt, dus ik denk dat hij gepaa[i/r[?]d met dat verhuren bij je komt, dus
schrijf ik je dit.
Adieu
I.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [september 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Deze brief ligt hier al sinds een paar dagen. Ik ben aan 't werk, hard,
en kan me niet meer met die pretentieuse wilsuitingen van anderen inlaten. Lees
dat pamflet daarom liever niet. Pardon, indien je meent dat het je eigen zaken
betreffen kan. De aflevering wordt prachtig. Van mezelf ongeveer dertig nieuwe
verzen.
t.t.
een hand en groeten aan Betsy, van je
Willem.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
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Datum: ? oktober 1893
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1120

[1:1]
Amsterdam
Oct. 93 Maandag morgen
Ik ben zoo vol van zoóveel mooie dingen mijn lieveling, - ik wou dat je hier bij me
was en 'k je ervan kon vertellen, hoewel wat kán ik er van vertellen, - je zou 't zelf
moeten hooren en zelf moeten zien ze zijn heerlijk aan 't werk.
Willem heeft prachtige versen geschreven Pet magnifieke versen en Hein
magnifieke versen, - gisteren middag heeft Willem ze allemaal voorgelezen en nog
heerlijke onuitgegeven van Jacques Perk.
En bij Breitner ben 'k een heele ochtend geweest; die heeft nooit zooveel gedaan
en nooit zoo mooi
[1:2]
zijn huis staat vol - hij had eén schilderij, 't beste dat hij ooit gemaakt heeft - waarvan
ik geen begrip meer heb - o ik begrijp er niets meer van maar dat hoeft ook niet.
('t Is 'n rare chinees, - hij heeft me weer voorgesteld om zamen dingen te maken
'k kan niet nagaan wat hij daar toch in ziet, - natuurlijk alleen dingen voor de verkoop
zoo als hij zegt en dan zou hij wel iemand willen hebben zooals de oude ook schijnen
gehad te hebben, die de ondergrond maakte, - maar dat is allemaal maar praatjes.)
Jan is verdrietig en ziet er slecht uit. Ik wou dat 'k hem er uit kon halen en 'n jaar
in de hei zetten maar hij zou niet kunnen leven geloof 'k zonder
[1:3]
de stad, hier - met alles. Maar ik verlang wel naar de hei om daar te loopen en alles
's rustig te overdenken - 't is nu te veel voor me. Ten minste zoo lijkt 't maar dat is
natuurlijk nooit.
(Zou je niet kunnen terug komen over Amsterdam? Dan kom ik je tegen dien tijd
hier van daan halen en dan kunnen we 's samen gaan (koffie drinken) bij de jongens
en 's naar Breitner en Karsen.)
Nu had 'k van middag weg willen gaan maar Willem vroeg zoó of 'k vanavond bij
hem kwam en 't is zoo heerlijk dat 'k dat maar doe, - 'k zal even aan Marie schrijven
dat 'k dan morgen kom. En hoe is 't nu met mijn vrouwtje? mijn Beb, - hoe vin je 't
nu en verlang je al weer naar je huisje?
[1:4]
en naar je mannetje? Dat kan 'k me best voorstellen. Ik heb Frank hier nog niet
gezien en toch is hij misschien hier in de stad maar ik ben bijna niet op straat en
eigenlijk niet in de stad. De jongens gaan niet meer uit - ze zijn nu in 8 dagen de
deur niet uit geweest.
Mijn heerlijke Beb, mijn liefste lieve vrouwtje ik denk wel veel aan je - denk je ook
wel aan V.....te?
Dag mijn lieveling, - heb je Pim al geschreven? waarom niet hier heen?
Dag lieve lieve
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je eigen
Pimmy

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [? december 1893?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdag.
Beste Wim, alles is klaar. Morgenochtend vertrek ik tot Vrijdag. Marie is er al heen.
Zal nu aanstonds aankomen. Ik heb haar een telegrammetje gestuurd voor de
aankomst. Van 10.45 tot 4.30 moet ze er over doen. Telkens overstappen en
wachten. Vreeselijk hè? Ik heb den heelen dag meelijden met haar dag. Ik had
eigenlijk van Den Bosch met haar moeten gaan, maar eerst enkele uren kan ik
zeggen: Ik ga. Vandaag heb ik een heel groot genot gehad; ik liep zonder erg langs
Wisselingh en zag op-eens je Parkstraat. Ik ontroerde, wat ik nog nooit gehad heb
met eenig schilderij. Ik geloof dat 't het oude van het atelier was, wat opkwam of
liever opschoot... die huizen zoo ver weg, waar je nooit komt, waar je nooit op let,
die stille achter[1:2]
grondhuizen, die àltijd zoo ver gestaan hebben van je leven en nou het veld in
sneeuw, het prachtige boschje en de boerderij, ... maar het ligt alles ver af, eerst
heb je het groote, loyale ruit en het is hier het oue atelier, dààr staat de tafel... of
hier boven is het atelier, want nou ga ik de trap af. Het is zoo jammer, dat je het niet
zelf houdt, beste Wim, want het is toch veel méér dan de menschen denken en een
remeniscens van je leven, zooals je getuurd hebt zoo dikwijls, denkende over de
dingen, vèr weidend het oog over het uitgestrekt gezicht. Voor mij, die mijn oog zoo
weinig heft naar mijn eigen mooie omgeving is je schilderij een revelatie en de
puurheid van je artiste-leven komt mij klaarder dan ooit aan den dag. Maar dit laatste
is maar een met de pen gemaakte reflexie of zoo iets...: ik ben méér dan vroeger
van je gaan hoûen van daag. Ik vind de lucht ook prachtig en ik ben erg benieuwd
naar je Montelbaan.
Ik heb daareven afscheid genomen
[1:3]
van Mina en Nol. Mina was druk in de weer voor een diner aan Chap en Willem
Ising heden middag. Tusschen ons, het is curieus zoo weinig Nol er in kan komen
Mina in kleine dingen te helpen. Eerst na de grootste moeite van zich indenken,
komt hij er toe wat aan te pakken b.v. Met een geweldige goedheid van wil op zijn
facie (adorabel die goedheid) zit hij besluiteloos door zijn bril te kijken juist op het
beslissend moment.
Van Hein vandaag weinig te zien. Eerst les, toen nieuwe les bepraten in Utrecht
en nu ik op kantoor. Tusschen ons: gaat veel naar Hilversum.
Had mij nog een tweede antwoord geschreven. Of heb je mijn tweeden brief niet
gekregen?
Men neemt mijn pen af; ik had haar geleend.
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Wees dus hartelijk gegroet van
je toegenegen
Jan.
Groeten aan B. en spijt ik haar m. niet zien zal.
.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [winter 1893-1894]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1130

[1:1]
Amsterdam, Donderdag
Nu ga ik mijn liefste vrouwtje even bij tijds schrijven anders heeft ze dit briefje niet
eens morgen met het ontbijt, - lieve Bebpy ik kom nu toch maar morgen avond met
den laatsten trein maar als ik soms niet weg kan dan kom ik Saterdag maar dat
denk ik niet, - als ik dus om elf uur niet thuis ben dan kom 'k den volgenden middag.
Mijn lieveling vrouwtje denk je aan je Pimp? - Je moet niet denken dat het hier niet
prettig is. Ik ben bij Jan die op 't oogenblik een boterhammetje voor mij snijdt.
[1:2]
Hij is niet ziek meer en ik heb van nacht heel goed geslapen op een bed in z'n zit
kamer, heel goed. Hoe heeft mijn lieve kleine Beb geslapen zonder mannetje naast
haar? zonder kusjes om meê naar bed te gaan. - Lieveling ik ben toch wel bij je en
'k denk veel aan ons heerlijk huisje en alles, en mijn prettige werk waar mijn Beb
ook zoo veel van houdt. - Gisteren avond ben ik bij de jongens geweest. - Ze hebben
het heel suf tegen woordig en Pet is naar Friesland om schaatsen te rijden. Jan zit
op me te wachten.
Dag lieve lieve vrouwtje mijn eigen, mijn zoete vrouwtje dag, tot morgen avond
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: [winter 1893-94]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1137

[1:1]
Amst., Zondag, Vrijdag
Gaat 't je kindje wel
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Jan heeft geen ander papier dan dergelijke stukjes van pas begonnen en
waarschijnlijk nooit af geschreven briefjes. Dit haal ik niet door, mijn Bebpy mijn
heerlijke vrouwtje, het doet me te veel aan mijn lieveling denken. Ik schrijf dit even
liefste Bebpy omdat ik van avond niet kom, ik heb nog zoo veel te doen en anders
zou 'k alles half doen en later spijt hebben en nu met 'n halve dag erbij kan 'k alles
goed doen en hoef 'k den
[1:2]
eersten tijd niet weer weg; Hein heeft gisteren avond toen wij alleen waren in eens
een bui van groote moedeloosheid gekregen (hij heeft zich al dien tijd zoo goed
gehouden zei Willem) en toen heb 'k hem moeten beloven dat 'k van avond nog
terug zou komen, - hij huilde zoo, o Beb je hadt hem moeten zien, hij brak in eens
uit. W. is ook erg gedrukt, - 't gaat slecht met de N.G. en 't ziet er niet best uit voor
de toekomst. - Saterdag middag op den eten kom 'k nu thuis mijn lieveling.
Dag mijn vrouwtje, Jan staat te wachten, hij moet naar zijn bureau en ik naar
Groesbeek.
Dag Beb, dag Bebpy, heerlijk vrouwtje,
je
Pim

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [vóór 6 jan. 1893]
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 45; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/116

[1:1]
Beste JanPiet,
Ik heb 'n kist vol etsen maar geen enkele afdruk meer van die brug. Ik ben zeer
gevleid door de keuze van Mevrouw Vosmaer en zal van middag even bij Wisselingh
aanloopen - 'k weet dat hij er nog van heeft - en informeeren naar den prijs. Ik denk
dat er van de twintig gl. genoeg zal overblijven om 'm goed te laten encadreeren,
en zal 'm dan jou zenden. Ik heb nog 'n oude schuld aan je: wees zoo goed die bij
deze gelegenheid te regelen. Toen je den laatsten keer bij mij waart heb 'k heelemaal
vergeten te zeggen waarom 'k je indertijd door Rik had laten verzoeken eens bij me
te komen.
[1:2]
Ik had je n.l. willen vragen of je wellicht een of ander bij me zag wat 'k je mocht
aanbieden in ruil voor die etsen die je zoo vriendelijk bent geweest voor mij te
verkoopen. Kom dan eens wanneer je tijd hebt. - Laat me je ten slotte even schrijven
- waarschijnlijk al oud nieuws - dat Betsy en ik in 't voorjaar hopen te trouwen.
Met vriendelijke groeten aan je vrouw
t.t.
Willem Witsen
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Ik tob geweldig aan die vervloekte dingen voor van Gogh - 'k denk haast dat er niets
van komt!
[1:1]*
Lieve Betsy. Dit is Witsens bescheid. Zooals je ziet zal dit spoedig in orde kunnen
zijn. Wij treuren erg dat je weer weg bent, al troost Matje ons een beetje.

Dag,
JanPiet.

Elizabeth van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Haarlem]
Datum: [± 20 februari 1893]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1179

[1:1]
Lieve Pim,
Ik kan toch Vrijdag niet komen, maar kom vooral maar niet hier; ik zie je dan wel
ná Brussel. O Pim ik vond het zoo heerlijk dat je zoudt komen en kwam van avond
maar wat heeft het gegeven, nu je weg bent weet ik hoe vroeg die trein is - 't is maar
letten op de klok en wat deed het er toe van avond.
[1:2]
Nu zit ik hier weêr en wat is het geweest - 't is erg gauw negen uur, maar 't ergste
is toch dat weg moeten zoo nauw neem ik het niet als ik in Am. kom. Was er
misschien een erge afspraak die er o zoo op aan komt. En hoe blijft Bebpy en
morgen avond, - maar dat is niks als ik daar maar niet deelnemend werd gevraagd
en [xxxx] maar trek het je maar niet aan, maar ik kan Vrijdag niet komen, kom als
't je blieft niet Vrijdag, mijn verlangen is toch minder erg als wat me stoort. 't Spijt
me dat je dezen en niet
[1:1]*
dien van gisteren hebt zoo vóor Brussel maar je moet 't maar heelemaal beschouwen
als een zaken-reis en het plezier als een toevalligheid dan zal het je niet in den weg
zitten.
O ik kwam zooveel liever niet Vrijdag, maar ik kan je toch dezen brief niet sturen?
en vóor Brussel. Ik heb niet geweten dat er zooveel reden zou komen om [angstig[?]
te zijn

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Haarlem
Datum: 3 januari 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Haarlem Florapark
3/1 93
Beste Willem ik ben geslaagd bij v. H. zooals hij met u uit zult maken, de termen
zullen je wel goed zijn. Hij zal u Woensdag -1000- sturen en mij uit uw naam -2000geven. Ik heb hem beloofd 500 af te lossen 's jaarlijks en deed hem hopen ge dit
later ook zoudt doen.
Het is nu een zaak tusschen v. H. en u, alleen blijf ik borg zoodat ik hoop dat gij
geregeld rente zult betalen. Hoe naar van Grietje, toch had ik liever Constant dood
dan bij de Lansen grootgebracht. - Stuur me ingesloten brief terug dat is een copie
daar zal Testas lekker mee zijn.
Ik denk nu eens wat flinker op te treden ik ben wel eeuwig nerveus maar anders
loopt alles zoo in het honderd.
Werk nu goed en tob niet over die andere 1000, die kunt ge wel in een jaar
verdienen. Mocht alles zich bij mij schikken zal ik je nog wel helpen.
t.t.
Frank
Groet Betsie.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 januari 1893
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 46; [1:1] op microfiche
nr. 105/117

[1:1]
e

1 Parkstr. 6 Jan. 93
Beste Jan Piet,
Bij Wisselingh heb 'k 'n goede druk gevonden van de bedoelde ets, - voor ƒ10. en
4 à 5 gl. voor 't encadrement dat 'k aan hem heb overgelaten - hij zal 'm zenden
aan jouw adres. 't Scheelt Mevr. V. dus minstens ƒ5. - Als 'k zelf 'n goed exemplaar
gehad had, had 'k er de 20 gl. wel voor genomen - nu kan 'k me verder niet in laten
met de prijzen die Wisselingh en anderen vragen.
Vin je goed dat 'k je 't andere etsje zend nà de Etsclub Tentoonstelling?
Met hartelijke groeten.
t.t.
W.W.

Marie Muysken aan Elizabeth van Vloten en Willem Witsen
Plaats: Hampstead
Datum: 9 januari 1893
Verblijfplaats: KB 79 E 42
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[1:1]

Hampstead The Oaks 9/1 93
L.B. en W.W.,
Hoe verheugden ons u beide gelukkige brieven van morgen op de ontbijttafel!
Dat is nu eens een aardig, verrassend N.jaarsbericht! en met een van ouds
vriendschappelijk gevoel verheug ik er me zoo van harte in. Een lang gelukkig leven
te zamen wordt u bij dezen toegewenscht. Als ik te A. terug-ben hoop ik u beiden
toch eens te zien en spreken.
[1:2]
Ja we vierden vrolijk kersfeest met de jeugd en ik denk met hartzeer alweêr aan
scheiden van Londen en the happy family. Alb. is juist vertrokken naar Berlijn en
Hannover voor een [M[?]. belangrijke lezingen - Tr: zal hem zeker W.'s brief
opzenden.
Adieu! groeten van het drietal, die ul. niet vergeten zijn
steeds vriendsch. en belangst. [xx]
Marie Muysken

G.A. Kapteyn-Muysken aan Willem Witsen
Plaats: Londen
Datum: 10 januari 1893
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 0316

[1:1]
[briefhoofd The Oaks, Hampstead]
Jan. 10.93
Beste Betsy & W.,
Bijzonder welkom en aangenaam is mij je beider mededeeling; wees van harte
geluk gewenscht; ik hoop dat dit jaar het begin en de voortzetting is van een schoon
samenleven en dat tallooze gelijke jaren zullen volgen.
Mijn man is op 't oogenblik in Duitschland en weet de tijding dus nog niet, maar
ik ben zeker, dat hij instemt met het bovenstaande. Wat zult ge nu 't druk hebben
met al de praktische gereedmaking voor de veranderde levenswijze in 't voorjaar!
[1:2]
Veel prettige bezorgingen en bedenkingen.
Wij allen maken het best, mijn man steeds druk met succès volle zaken en
photographieën, afgewisseld door nu en dan opfrisschende uitstapjes naar het
vasteland; er bestaat plan, dat hij in de lente naar America vertrekt; wel wat eenzaam
en ongezellig voor ons achterblijvers, maar ik vind het toch zóó goed en opwekkend
voor den reiziger, dat ik mij daarom gemakkelijk er in troost.
Het 3 tal is heel vroolijk opgroeiend en ontwikkelend en druk met school en
tennissen, comedie spelen en tea- en dans-parties - meer dan genoeg afleiding
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tegenwoordig. Van middag gaan Marie en ik met ze naar de Pantomine, waar een
serie van delicieuse fairy-tales worden vertoond; ze zullen
[1:3]
er zich aan vergasten en wij niet minder aan hun uitbundig plezier. Ik ben meer dan
vroeger verknocht aan Londen; ik heb vele prettig soort kennissen gemaakt in den
laatsten tijd en Witsen, ik ben sedert October lid geworden van een ‘ethical society.’
waar ik veel licht voor m'n geest op doe; je weet ik had altijd ‘ethische neigingen’,
daarom vertel ik je dat even.
Ik hoop, dat Albert in Berlijn een Bechstein kamervleugel koopt; wij hadden daar
al een poos plan op en is het nu een goede gelegenheid voor hem er in Berlijn naar
uit te zien; dan gaat de oude piano naar de kinderkamer, waar zij zeer noodig is,
nu alle 3 muziek leeren. - Olly is ook met viool begonnen; zij zijn alle drie muzikaal,
maar het studeeren is een heel ding voor
[1:4]
kinderen.
Nu gegroet met de beiden en weet ons steeds met belangstellende vriendschap.
G en A. Kapteyn.

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: [Den Bosch]
Datum: 9 februari 1893
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/031-10

[1:1]
9 Febr. 93
Beste Wim, Ik heb je zoo even f 10 gestuurd voor Willem. Ik kan niet meer geven,
het spijt mij. Eigelijk moet ik nog van W. f 10 hebben, waarop ik allang had gerekend.
Ik zit toch al altijd op zwart zaad. Wanneer komt de N.G. Ik hoor niets van W. en H.
Ik hoop dat 't hun goed gaat en zij gauw weg kunnen. Herman, is klaar zooals je
weet, en zoekt een huis. Doe mijne groeten aan de lui, ook aan Pet als je hem soms
ziet. Lees je P.C. Wat is hij weer goed aan de gang.
Adieu beste Wim
t.t. Geloof mij hartelijk,
Fons. D.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 februari 1893
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 113

[1:1]
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Amice, ik had gehoopt antwoord van je te krijgen omtrent 't laten inzenden van
enkele dingen. Hierbij zijn etsen uit Brabant, 2 portretten - en twee etsen van Breitner
die 'k voor hem gedrukt heb. Morgen ochtend voor twaalven krijg je nog een portret
en de ets naar Jacob Maris, - en nog 'n ets van Breitner. Tot ziens.
Groetend
t.t.
Willem Witsen
16 febr. '93

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: [Brussel]
Datum: [27 februari 1893]
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Waarde Heer Eilers,
Ik weet niet of U nog aanstaanden Woensdag bij mijn komt met de etsplaatjes.
Als 't U schikt verwacht 'k U liever Donderdag - kan dat?
Met vriendelijke groeten
t. à v.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: Brussel
Datum: 27 februari 1893
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 924

[1:1]
Brussel 27 febr. '93.
Gisteren avond al mijn lieve Beb vond 'k je brief in 't hotel; - nu kom 'k van Bouwens
af, Jan is op de XX en Willem en Hein zijn van ochtend weg gegaan. Willem was
aldoor zoo in zijn schik en zoo opgeruimd in 't vooruitzicht van zoo'n prettige reis.
We mochten niet op 't perron toen ze weg gingen en we namen afscheid in de
wachtkamer, - maar we ontdekten 'n plaatsje voor 'n raam van waar we ze in den
trein konden zien stappen, - ze wisten 't niet en 't was zoo gek hun te observeeren.
Hein elken keer in en uit den wagen en boodschappen loopen, Willem ongerust,
niet op z'n gemak alleen in 't rijtuig met die vreemde menschen om hem heen die
zoo naar hem kijken. We zagen hem ook Hein met z'n vinger dreigen toen die even
naar 't buffet ging om iets te koopen. - 'k Ben toch blij dat ze weg zijn omdat Willem
eigenlijk niets anders wil dan maar zitten, en dat gaat alleen
[1:2]
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in cafés, restaurants en bodega's! - De Gudule was weêr erg mooi maar we hoorden
er geen muziek; 't is geweldig zooals W. bekeken werd, wij heelemaal niet, zelfs
Jan niet. Jan loopt wel erg recht op en voelt zich geweldig heerlijk. Hij heeft nooit
zoo iets gehad. Hij voelt zich wel 'n beetje onder curatele met mij, maar dat komt
hem ten goede. Gisteren maakten we in 't bois 'n wandeling, vreeselijk langzaam
om Willem - 't regende hard, - maar W. bleef in 'n uitstekend humeur. Alleen 'n
enkele keer 's avonds en van ochtend even als hij geen lust had om te doen wat wij
wilden werd hij onhandelbaar. Hij was zoo in z'n schik met de Suchard en de zuurtjes
van Beb, en Pim vond haar zoo lief om daar om te denken. Beb, hoe zal 't zijn als
wij samen, Beb met haar jongen hier samen zijn of op reis in ieder geval en zoo
heerlijk. En dan is 't voorjaar en niet zoo akelig koud en veel gezelliger zoo samen!
[1:3]
Ik moet er aldoor zoo aan denken mijn Beb ofschoon 'k niet vind dat Beb hier zoo
veel zou hebben: 'k mag die Belgen niet, wel goedig maar zoo grof, zoo grof! - Parijs
zal veel prettiger zijn en vooral daar buiten overal in dat mooie land waar Beb en
Pim samen naar toe gaan. - Is 't al zoo gauw mijn lieveling? over twee maandjes
mijn Beb? mijn eigen, eigen vrouwtje?
Bebpy, morgen avond ben 'k weer in de Parkstraat, hoop 'k - en aan Eilers heb
'k geschreven of hij liever Donderdag wil komen in plaats Woensdag - 'k ben dan
waarschijnlijk beter gedisponeerd. Komt Beb dan Woensdag?
Dag mijn lieveling, dag mijn eigen Bebpy - je jongen denkt zoo aan je en neemt
Beb overal meê naar toe.
Dag mijne je eigen
Pim

Hendricus Johannes Boeken en Willem Johannes Theodorus
Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: 3 maart 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Paris 3 Maart '93
Beste Wim, Wij zijn nog altijd te Parijs. Het bevalt ons hier nog al heel goed, Willem
eet hier zooals hij in geen tijden heeft gedaan (ook Chateaubriand etc.) tot nog toe
meestal bij Duval. Woensdag hebben wij Mau hier laten komen en gisteren zijn wij
met hem naar Auvers gegaan. Mau is in zijn spreken heelemaal een copie van Fons
geworden, ook in zijn spreken en hij stottert ook net zoo. Wij hebben het nog al
tamelijk aardig bij hem gehad, tot ongeveer 10 uur 's avonds, toen het volgende
incident plaats had: Bauk keek het spoorboekje na voor onze trein uit Auvers naar
Parijs en zegt: 11.22 hiervandaan. Daarop wil Willem het nog eens nakijken, toen
grist Mau W. van den overkant van de tafel, het spoorboek uit zijn hand: ‘Nu is het
genoeg, geloof je haar niet,’ - W. zegt: ‘Je verstaat geen scherts’, Mau: ‘Ja, maar
scherts kan ook te lang duren.’
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[1:2]
Hierop volgde eenige tijd pijnlijk stilzwijgen en daar na een eenigzins gedwongen
gesprek begonnen door Bauk, en vervolgens ook excuses van Mau. Mau zei
naderhand tegen W. toen zij alleen waren, dat hij gemerkt had dat Bauk zoo kwaad
werd toen W. haar het spoorboek nog eens vroeg.
Wij hebben het hier zeer goed, maar Willem's voet is nog zeer pijnlijk zoo dat wij
zeer weinig wandelen. Wij hebben toch nog al tamelijk veel van de stad gezien. We
komen nu van Pere la Chaise, de Pl. de la Bastille en zitten in la Posada 26 Avenue
des Champs Elysées.
We hebben ons nu voorgenomen om zeker morgen ochtend uit Parijs naar Lyon
e

te vertrekken maar het is een lange reis want de sneltreinen hebben geen 2 klasse.
Schrijf eens gauw, of heb je al geschreven? - naar Genua. Het is hier een beetje
mistig, van Pere la Chaise was haast niets van Parijs te zien, anders nog al zacht.
- Mau woont in een mooi land, en een heel drooge en zachte lucht. Ik denk dat we
overmorgen wel
[1:3]
in de lente zitten.
Nu vaarwel. Groet Jan,
t.t.
Hein
Beste Wim, Ik heb veel pleizier en ben gezond: alleen mijn voet doet me van tijd tot
tijd veel pijn, omdat ik den heelen dag in touw ben.
Het bezoek bij Mau heeft Hein je al verteld. Mau is heelemaal veranderd, hij lacht
b.v. heelemaal niet meer, zooals vroeger, en praat op een uithalerigen zoetigen
cadans, precies zooals Fons dat ook doet, maar van Fons is het echt. Ik begrijp er
niets meer van. Ik schrok, toen hij zoo op eens uitviel. Ik zat heel bedaard na te
kijken, om goed te memoreeren wat zijn vrouw
[1:4]
éérst had gezien, toen hij 't me op eens het boek uit de handen griste. O ja, eerst
had hij nog gezegd, dat het nú genoeg was, waarop ik hem half lachend, half
onderzoekend had aangekeken, denkende dat hij schertste. Begrijp jij 't? Ik was blij
dat ik weg was, en denk er niet meer heen te gaan, ook niet als ze weer in A. wonen.
Dag, allerbeste Wim, groet Betsy en ook Jan, als je hem ziet, en heb een hand van
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Grenoble]
Datum: [6 of 7 maart 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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[briefhoofd Café Clément, Grenoble]
Allerbeste Wim,
We zitten hier sinds gisteravond te Grenoble, erg in onzen schik. Mijn voet is ook
weer wat beter, als ik maar statig als een Engelschman door blijf wandelen. Dijon
was een hel: slecht eten, leelijke stad zonder omstreken en vervloekt koud. Hier zie
je de Alpen, Hein houdt het ten minste voor Alpen, 't is mooi, vrij zacht weêr, en in
ons hotel (Monnet) is alles goed. We blijven hier van daag nog, omdat ik wat rust
hebben moet, en 't hier zoo aangenaam is. Morgen ochtend gaan we door naar
Torino, een reis van 10 uur. We gaan nu eerst naar 't museum, waar ook Hollandsche
dingen zijn, van Ruysdael, etc. en dan met een rijtuigje den berg op. Groet Jan.
Hein zegt dat we weg moeten.
Dag Wim een hand van
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Genua
Datum: 10 maart 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Genua 10 Maart '93
B. Wim, Zooeven je brief ontvangen. Eerst zeiden ze dat er niets was, en werden
boos toen Hein aandrong. Gelukkig kwam hij op 't idee, dat ze hem wel op den naam
Willem gezet hadden kunnen hebben en dat was ook zoo. Italië is een heerlijk land,
maar ik ben wat zwak, van morgen b.v. zeer, omdat ik er bijna niet eten kan, zoo
abominabel als alles er is, en toch veel duurder dan bij ons. Enfin, ik ben in m'n
humeur en Hein ook, mijn voet is 's avonds erg moê, maar 's morgens gaat het dan
weêr. 't Volgend adres is p. restante - Firenze. Als ik van avond een rustig plekje
vind, krijg je een brief.
Vele groeten ook van Hein en van
je
Willem
Adres Timmerman, Hugo de Grootstraat 72 den Haag.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Florence
Datum: 14 maart 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Florence 14 Maart 93
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Beste Wim,
We zijn nu te Florence, vandaag een beetje saai, daar de Koning jarig is en nu
alle Musea gesloten zijn. Maar we zijn nu 6 uur van Rome daar wilden we allebei
zoo graag naar toe. Het gaat Willem nu bijzonder goed, hij heeft in den beginne
soms heel beroerde dagen gehad, soms vreeselijk vermoeid en slecht ter been,
maar alles gaat nu goed, ook het loopen. Ik telegrafeer nu even op hoeveel geld
we nog rekenen kunnen, daar hangt dan van af of we nog
[1:2]
naar Rome kunnen.
Het geld dat we nu nog hebben, een kleine fr. 300 is net genoeg om de terugreis
te maken maar twee zulke oude literatoren kunnen hier toch niet vandaan zonder
Rome te hebben gezien.
Het is op reis heelemaal niet rustig genoeg om wat langer te schrijven. Nu ik hoop
dat je dadelijk terug getelegrafeerd hebt.
Nu Wim, houd je goed, hartelijke groeten van Willem. We zitten hier heerlijke
koffie te drinken in een koekebakkerswinkel. Je hoort niet dan engelsch om je heen.
t.t.
Hein

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: [Florence]
Datum: [15[?] maart 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Hartelijk dank voor je spoedige bezending en antwoord. We gaan nu
met een gerust hart naar Rome, vandaag nog hier een dag het Museum. De volgende
week gaarne het overige in Florence. Ik schrijf spoedig. Het gaat W. bij afwisseling
goed, vandaag weer heel goed.
Hartelijke groeten. Ik schrijf spoedig
t.t.
Hein

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Rome
Datum: 19 maart 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Rome, 19 Maart 1893
Allerbeste Wim,
De reis gaat goed: alleen word je van alle kanten vreeselijk afgezet, als je niet
oppast, en ook bestolen. Van Hein hebben ze al vast een scheermes gegapt en
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van mij een spiegeltje. In Genua wouden ze zoo maar met onzen koffer wegloopen,
onder het voorwendsel van hem in de coupé te brengen, waar we vlak voor stonden.
En omdat Hein met zich te wasschen wat water op het vloerkleed had gemorst,
stond op de rekening tapis 2 francs. 't Bedelen was hier eerst verschrikkelijk, maar
't schijnt dat we er nu een beetje minder verschrikt uit zien, dan in den beginne. Ze
laten ons nu nog al met rust. Ik bulder maar altijd uit ‘No’ dan zijn ze in een oogwenk
weg. Het eten was hier eerst
[1:2]
vervloekt slecht in Italië, zoolang we op Baedeker afgingen. Die verdommeling weet
er niets van. Hij beveelt allerlei minieme en obscure gelegenheden aan, waar je
voor veel geld heel slecht eten krijgt. Ik geloof haast dat hij er voor betaald wordt.
't Is een doeniet. Toen zijn we uit onze eigen oogen gaan kijken, waar het er netjes
uit zag, en zoo hebben we in Florence en hier uitstekend gegeten en gedronken,
beter, goedkooper en even fashionabel als in Holland. We hebben kreeft gegeten
voor een franc, zooals je in Holland niet krijgen kan, en wijn van vier franc, net zoo
goed bijna als st. Pierre in Riche.
Genua is een prettige stad, Florence is vervelend en Rome is druk, maar zonder
karakter, ten minste waar wij geweest zijn. Het Forum is een afschuwelijke uitdragerij
met snuffelende Engelschen schrijdend tusschen de bijgeplakte antiquiteiten. Maar
de st. Pieter van binnen is magnifiek,
[1:3]
ik bedoel niet schilderachtig, of zoo, maar, ik weet het niet. We zijn ook in Fiesole
geweest en hebben daar een oud Romeinsch theater gezien, nog al curieus. Musea
ook een paar, maar je wordt er zoo moe van, zonder dat je er veel aan hebt. Over
een paar uur gaan we weêr naar Florence en morgen naar Venetië. Zorg toch vooral,
dat daar het beloofd geld is. 't Is hier soms vreeselijk duur, (ik geloof dat ik dat nog
al eens gezegd heb). We hadden hier een kamer van 7 francs 50, minder goed dan
die waar we in Parijs 4 francs voor gaven. 'k Vind het vervelend, dat we nu weêr
naar het Noorden moeten. Nu Wim, straks gaat de trein, ik zal je weêr schrijven uit
Venetië.
Vele groeten van Hein ook aan Betsy en een hand van
je
Willem.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Venetië
Datum: 24 maart [1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste W.,
Vanmiddag hebben we tot ons groot genoegen je wissel ontvangen. We zitten
nu hier buiten een cafe op de Piazza San Marco hoewel het niet erg warm is. Het
lijk hier meer op Amsterdam dan ik dacht.
Hartelijke groeten van W.
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t.t.
Hein
Venezia 24 Maart

Hendricus Johannes Boeken en Willem Johannes Theodorus
Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Freiburg
Datum: 7 april 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Freiburg 7 April 1893
Beste Wim, We zitten nu in Freiburg; zooals je ziet, in een hoekje van een groote
Weinstube, aan een tafel met een mooi blokjestafellaken, met hooge planten voor
de ruiten en bijna niemand anders in het lokaal, dus eindelijk eens een rustige plaats
om wat te schrijven. We zijn nu zeer langzaam aan de terugreis, het gaat iederen
dag beter met Willem, van middag hebben we hier nog een berg beklommen. Het
is hier heel warm, is dit in Holland ook zoo? In Italië hadden we het soms een beetje
koud, maar in Zwitserland werd het al beter en nu zitten we gewoon in den zomer.
Je moet Jan eens hartelijk groeten, W. noch ik hebben hem geschreven maar je
moet niet op reis gaan om brieven te schrijven.
Tot over een dag of vier
t.t.
Hein
[1:2]
Beste Wim, ik schrijf maar op hetzelfde blaadje als Hein, maar ik heb niet veel te
zeggen. Ik loop weer als een kievit, op den kievit na, en eet vreeslijk veel, vergeleken
met wat ik in Holland deê. Zwitserland is een mooi land, maar vreeslijk duur en
gemeen. Ik ben blij dat ik er uit ben. 't Is hier dadelijk veel beter, goedkooper, en
vriendelijker. Ik ben blij dat ik die reis gemaakt heb, als ik in Amsterdam gebleven
was, zou 't geloof ik slecht met me uitgezien hebben. O die ellendige redactie van
de N.G.
Dag, beste Wim, een hand en groeten aan Betsy
van je
Willem
Ga vooral nog eens bij Betje kijken of alles in orde is.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Ede]
Datum: 14 april 1893
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1003
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[1:1]
14 April 93
Mijn lieveling, de groote kast is gekomen, uit elkaar; hij schijnt erg groot en erg mooi
- ook de dingen van de veiling zijn gekomen: 't lijkt wel 'n uitdragers winkel; 'k had
gehoopt dat je van ochtend gekomen zoudt zijn. Ik heb de etsen aan Willem, de
portretten aan Toorop, de stalen aan Wi[e[?]rda en 't behangselpapier aan [vLorem[?]
gezonden. Ik heb Wi[e[?]rda geschreven dat 'k morgen zelf met hem kom spreken;
- 'k kom dan met den trein van 1.30 van hier dus tien min over tweeën (stadstijd) in
Haarlem. Kom je dan aan den trein? Ik heb niets te doen dan even bij Wi[e[?]rda
en even in 't stadhuis. Als 'k je niet zie kom 'k na m'n boodschappen bij je in 't
Florapark, - Beb, 'k heb ook je kleine Boudha beeldje bij de rest gekregen, - 't klokje
is prachtig; de jap. kom en de borden staan op je bureautje.
Dag lieveling, dag mijn eigen Beb dag mijn vrouwtje. O Beb! tot morgen Bebpy,
je jongen je
Pim

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: [Den Bosch]
Datum: 16 april 1893
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/031-11

[1:1]
16 April 93
B.W. Ik ben heel nieuwsgierig het tweehoofdige monster te zien. Je krijgt op die
manier een curieuse collectie. Zijn de jongens al terug. Ze houden het goed uit op
reis. In de Paasch vacantie had ik nog gedacht naar Mau te gaan maar het is er
niet van gekomen de tijd was te kort. In Amsterdam ben ik niet meer geweest, wel
nog even in den Haag. Heb je de catalogus van de tentoonstelling der Rotterdamsche
Symbolisten gezien, met voorrede van Stelwagen. Dat is heerlijk. Het is niet mogelijk
iets ridiculers te schrijven.
Houd je goed en wees hartelijk gegroet
t.t.
Fons D.

Hendricus Johannes Boeken en Willem Johannes Theodorus
Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 17 april 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Arnhem 17 April 1893
Beste Wim,
Vandaag zijn wij eindelijk weer in 't land teruggekomen. We hebben een heerlijken
tijd gehad in Rudesheim, en iederen dag groote wandelingen gemaakt. Nu komen
we morgen om half twee in de stad en komen dan dadelijk bij jou, dan kunnen we
poolshoogte van Amsterdam nemen.
Tot morgen dus, Wim
t.t.
Hein
Beste Wim, Ik ben weêr heelemaal gezond en erg in mijn schik met goeje plannen,
die ik je morgen zal vertellen.
Dag, beste jongen,
je
Willem.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam/Haarlem
Datum: 20 april 1893
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: doc 1

[1:1]
Willem Witsen / en / Elizabeth van Vloten / hebben de eer U kennis te geven van
hun / voorgenomen Huwelijk, waarvan de vol- / trekking zal plaats hebben op den
den

4

Mei.

Amsterdam/Haarlem, 20 April 1893.
GEEN RECEPTIE.

Frank van der Goes aan Willem Witsen
Plaats: Nieuwer Amstel
Datum: 28 april 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Heer Willem Witsen,
Amsterdam.
Amice,
Ik heb nog verzuimd je mijne beste wenschen te doen toekomen, nu de dag van
je huwelijk aanstaande is. Als mijn vrouw in den begin, mijnerzijds van vadervreugde
- niet eenigszins onregelmatig van gezondheid was, zou ik zoo graag Betsy en jou,
etc., gevraagd hebben op een klein feestmaal. Onlangs hebben Kloos & Hein bij
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ons gegeten, maar deze bijeenkomsten maken haar te moe. - De ongeveer
gelijktijdige afsluiting van mijn jongelings-loopbaan, verdiende anders wel niet
onopgemerkt voorbij te gaan. Meermalen troffen die banen samen in belangrijke
en smakelijke punten - ik denk o.a. aan enkele geslaagde rendez-vous bij den Heer
Riche - dan liepen ze weer verder uiteen. Ik hoop dat onze gehuwde paden zich
niet onvindbaar zullen verwijderen. Ik ben altijd een liefhebber van wandelen geweest,
en als mijn vrouw dezen zomer wel genoeg is, komen wij eens aan, om de gewoonte
niet te verliezen.
Mijne wenschen overigens omsluiten al het heil dat ik nu
[1:2]
sedert 2 Maart jl. geniet. Nu logeert een jongste broertje van Marie bij ons, en
gisteravond heb ik, met een kussen o.a. van een bank waarop je eenige malen hebt
gezeten, en met andere manufakturen, een slaap plaats voor dat heer samengesleept
- terwijl ons poesje dat mijn Schoonmoe gisteren uit 's Gravenhage had mee gebracht
en zindelijk gemaakt, juist een plasje deed op het tapijt van onzen rooden eetsalon.
Het getrouwde leven is in eén woord vol afwisseling en vermaak. Juist roept mijn
vrouw mij om te eten. - Ook voor de etsen hebben wij nog niet bedankt, stomme
getuigen van onze onmacht op eene eenigszins waardige wijze deze stoffeering
van onze vertrekken te beäntwoorden. - Wij doen het bij deze, en verzoeken verder
dat ook Betsy zich aan onze gelukwenschen niet onttrekke.

F.v.d.G.
N. / Amst.
28 April 93
Nic. Beetsstr. 1

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 april 1893
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 47; [1:1] op microfiche
nr. 105/118

[1:1]
e

1 Parkstraat 438
Amsterdam 28 april 1893
Beste Jan, ik heb 't zoo miraculeus druk tegenwoordig dat 'k bang begin te worden
mijn belofte van 's avonds eens bij je te komen niet te kunnen houden. Ik zend je
daarom het etsje zoo maar. Verbeeld je dat 'k nog lang niet klaar ben met die Breitner
en dat 'k langer dan deze week er niet aan kan werken. Tot ziens.
Met vriendelijke groeten aan je vrouw
je
Willem W.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
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Plaats: Bussum
Datum: 1 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 1 Mei '93
Beste Wim, Het verwondert me niets dat je in deze dagen van roezigheid geen
avond meer disponibel hadt, om naar hier te komen, maar ik apprecieer het zeer
dat je fraaie ets mij toch nog is geworden.
Ik had je gaarne iets van mezelf gegeven ter gelegenheid van je huwelijk. Maar,
eilieve, hoe kan men met smaak iets weggeven wat men zelf niet respecteert? En
zoo vond ik het beter je een paar prenten van Japanners te zenden, die je
ongetwijfeld eenig genot kunnen verschaffen, en voor welke ik het geen schande
vind de vlag te moeten strijken. Je zult, met Betsy, wel onze bestgemeende
gelukwenschen willen aanvaarden.
t.t.
je vriend
Janpiet.

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 mei 1893
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
Amsterdam 2 Mei 1893
Amice,
Ik dank je zeer voor je brief, - ik houdt je aan je belofte om van den zomer eens
in Ede te komen wandelen met je vrouw. Op 't oogenblik hebben wij 't geweldig druk
met allerlei dingen. Ik wilde je ook even antwoorden op 'n brief kaart die 'k 't voorrecht
had eenige dagen geleden te ontvangen. Mijn bedoeling was de inboedel te Ede te
verzekeren voor 10 à 12 mille. Mijn atelier in de Parkstraat houd 'k niet aan: een
dezer dagen wordt de heele rommel verhuisd. - De opgave van mijn vroegere schuld
aan je heb 'k gevonden en daaruit is mij gebleken dat 'k je nog 32 centen
[1:2]
schuldig ben. Permetteer me dat 'k je die 'n volgend keer bij 'n eventueele afrekening
restitueere. Met vriendelijke groeten aan je vrouw en mijn beste wenschen voor
haar gezondheid,
als altijd
t.t.
Willem W.
Den Heer F. van der Goes
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Alhier.

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: Den Bosch
Datum: 3 mei 1893
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/031-12

[1:1]
's Hertogenbosch, 3 Mei 93
Beste Wim. Ik ben altijd zoo getroffen geweest door de vele teekenen van hartelijke
vriendschap van jou jegens mij, en ik weet, zoo goed, dat je niet ophouden zult voor
enkele vrienden en mij te zijn wat je tot nu toe geweest bent, dat ik je nu je gaat
trouwen met al mijn genegenheid mijn hartelijkste gelukwensch breng.
Je vriend
Fons Diepenbrock.

Gerrit Willem Dijsselhof aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 3 Mei '93.
Amice,
Al ben ik wat laat ermee ik wensch je zooveel geluk in je huwelijk als die mij met
wenschen voor geweest zijn samen: om het meer kracht bij te zetten heb ik dit
middeleeusch perkament genomen en teeken ik dit met
G.W. Dijsselhof.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 6 Mei. '93
Beste Wim,
We zijn hier met ons drieën, Willem, Jan en ik, bijeen ter eere van Willem zijn
verjaardag. Ik kan je niet veel nieuws vertellen van de familie te Haarlem. Ik was na
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het afscheid nemen van je op het punt om in het achterste rijtuig, waarin ik met
Kobus en Gerlof gekomen was, te stappen, maar zag toen geen van de twee andere
heeren. Ik vroeg aan den palfrenier waar zijn die heeren, hij antwoorde die zijn in
de andere rijtuigen gestapt. Toen had ik geen plezier om alleen in een koets achter
de stoet aan te rijden en ik ben gewoon met W. en Jan en I. mede gewandeld. Wij
hebben toen bij v.d. Berg koffie gedronken [&[?] zijn gewandeld naar Zantvoort
(zonder I.). Daar hebben we wedrennen langs het
[1:2]
strand gehouden, we hebben Willem aangevallen, die zich verdedigde door met
zijn stok te zwaajen, net als vroeger in Katwijk.
Wim, wees met Betsy hartelijk gegroet ook van Wim en Jan
t.t.
Hein
[2:3]

Pas getrouwd
Kijk dat jonge paar eens aan,
Pas getrouwd zes uurtjes.
Zie ze daar eens henen gaan
Ze hebben nog hun kuurtjes.
Liefde spreekt uit oog en mond,
De echt is zulk een schoone bond
Zij zijn in hun woning
Rijker dan een koning!
't Pad is, zoo men zegt, ‘te koud’
Waar zij op moet loopen;
Zij zou voor haar ‘liefste bout’
Graag paleizen koopen.
Ligt het vrouwtje nog te bed,
Manlief heeft reeds thee gezet,
't Minst bespaarde centje,
Brengt haar een presentje.
[2:4]
's Avonds in de maneschijn,
Liefde kan zoo handlen,
Gaan ze, of ze aan 't vrijen zijn
Samen liefjes wandlen;
Huwlijksheil wat ben je groot,
De eerste maand geeft witte brood;
Soms na nog vier weken,
Hoor 'k van ‘rogge’ spreken.
Ja, verzint eer je begint,
Beste jonge luidjes!
't Gaat niet altijd voor den wind,
Bruidegom en bruidjes!
Maar als 't zoo wezen zal,
Loopt dan niet te hard van stal!
Blijft 't wittebrood bewaren
Menig tien tal jaren!
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H.J. Boeken
6. mei '93.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 7.5.'93
Allerbeste Wim, Vrijdagavond is I. hier geweest en toen hij er even was, kwam Br.
De ontmoeting der beide meesters was hartelijk. 't Was natuurlijk, dat ze al gauw
spraken over de dingen waarvan en waarvoor ik geen verstand heb. Zoo vraagde
I. aan Br.:
‘Heb je mijn bandjes gezien!?’
‘Ja. 't Stempelbandje vind ik 't minst goed.’ (geloof ik. G.J.H.)
‘Zóó, vind je? Ik vind 't nog-al goed. 't Mouvement (Hand-zwaai) Ik vind dat 't
mouvement er nog-al goed in - zit.’
En Br:
‘Ik weet niet wat je bedoelt. 't Mouvement? Wat bedoel je met 't mouvement? Dat
ze dansen? Ik vind dat ze heelemaal niet dansen.......
....
....
Zaterdag ben ik bij Willem geweest.
We dronken Marsala en aten een vischje en een biefstukje en Willem was van
een hartelijkheid, waarin iets ligt van een vorst (rijk) en van een goedhartigen wijze
(vreugde in vreugde-zien) en van een vrouw (oplettende zorgelijkheid). We dronken
marsala en hadden een gevoel als halve om-heid, wat in den morgen zoo'n geschikte
stemming is om de zon te zien en zonnewarmte te voelen. Het was eigenlijk blijheid.
Willem was zoo blij met den dag en zei een paar maal: Hein, dat telegram.... o, ja,
van Wim. En dan las hij 't en krabde achter z'n oor en lachte om ‘bengel’. Hij had
er ook vermaak in mij hevige zwaai-stompen te geven, mij prijzende, dat ik hem
nooit
[1:2]

iets terug doe. Maar hij was toch wat moe, want hij was reeds bij mij thuis geweest
óók en hij moest 's middags bij V. eten. Toen is hij alleen gebleven en heeft Hein
mij vóór voorgelezen uit Hooft en den Adam van Vondel. Op straat, later, kwamen
wij I. tegen, die Willem te spreken verzocht. 't Zou zijn 's avonds bij mij.
't Is nu gepaster het aan den partikulieren secretaris van den SECRETARIS over
te laten je op de hoogte te stellen omtrent de zaak, die, voor het logisch verband
der dingen, nu aan de beurt behoorde te komen. En omtrent de dingen die er uit
zijn voortgekomen. Laat ik je alleen zeggen, dat I. 's avonds mij meedeelde, dat zijn
samenpraten met Willem niet noodig was, en dat Willem en Hein wegbleven. Met
spijt laat ik (want 't wordt zoo interessant) 't overige (dingen van den Zondag) den
secretaris van den secretaris.
I. heeft lang met mij gepraat over Balzac, heel pleizierig voor mij, omdat ik meende
voor 't eerst iets definitiefs over B. te hebben gezegd. We zaten met open ramen
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en achter me was de lamp op (overigens alles donker). Enfin 't was zoo'n moment,
dat je je pleizierig maakt met dingen, ‘die alleen in je zelf bestaan’ (W.W.). Wat later
klopte Dijs en Cachet. Ze hadden van straat 't Haantje gezien (de gordijnen waren
op) en waren komen oploopen. Ze hadden een ongeluk met een lap satijn gehad,
lieten het overtemaken werkstuk kijken. Ik zat met Dijs stil op de kanapee te praten,
maar eindelijk was 't uit. I. had C. heelemaal geakkapareerd; er was geen bijkomen
aan. 't Was schilderen en D. ging er bij. Ik schonk de glaasjes, 't eenige wat ik doen
kon. Toen wilde I. heengaan en als in gedachten maakte-n-i de beweging van uit
zijn vest betalen. Zich bezinnend, een ekskuus, en wat later tot C. (als over alles
heen):
[1:3]
‘Wat ignobel eigenlijk, iemand zijn rhum opdrinken zonder dat hij zelf er
reminiscencen van den avond van heeft.’
Ik groette dien heer I. dien avond allervrindelijkst en zond hem het heilige kruis
achterna onder appreciatie van zijn talenten.
Gisteren avond kwamen Wim en Hein hier van Nol af. We hadden het veel over jou.
Daar de gebeurtenissen van den dag dingen hadden laten zien van ànderen, zeiden
we eigenlijk op alle manieren dat jij zoo'n beste kerel bent en een heel andere dan
een ander. Ziedaar de korte zin. Willem werd even sentimenteel en Hein zat je
Perk-bundeltje te vermeerwaarden door er verbeteringen in aan te brengen. Zoo
werd je herdacht als in de avondgebeden der nageblevenen.
En groet nu Betsy van mij en schrijf me waar ik weer kan schrijven. Ik doe het heel
graag; het geeft me weer een pen in handen.
Dag Betsy
dag Wim
Jan

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Parijs
Datum: 8 mei 1893
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 48; [1:1] op microfiche
nr. 105/119

[1:1]
Parijs 8 Mei 1893
Beste Jan Piet, ik wou jullie even bedanken, ook voor B - voor die mooie prenten 't zijn, voor mij, van de heele magnifieke. - 't Is hier heerlijk en we hebben prachtig
weer. Als dat nu in Bretagne ook maar zoo is. - Kom jullie van den zomer eens in
Ede kijken?
Doe mijn vriendelijke groeten aan je vrouw en geloof me
je
W W.
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Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 9 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 9 Mei 1893
e

2 JvdHeydenstraat 87.
Beste Wim,
Zondag ochtend kwam er hier een briefje van I. aan Willem, waarin hij ons aanbood
de volle huur van het atelier f 360 (schreef hij) te betalen en nog zooveel geld als
wij noodig zouden hebben om een andere woning te zoeken. Willem wordt vreeselijk
kwaad en net een paar minuten later komt I. zelf om antwoord te halen. Nauwelijks
is hij binnen of W. komt van voren: ‘Zeg I. denk je dat ik een souteneur ben? Het is
een schande!’ I. draait zich verschrikt om en zegt: Nu dan ga ik maar weer heen en
verdwijnt door de deur. S'avonds vertellen wij het aan Jan. Deze had Zaterdagavond
[1:2]
I. bij zich gehad en I. had hem over zijn plan gesproken, maar Jan had gezegd je
begrijpt toch wel dat ze dat niet doen. Ja, had I. gezegd, geld is geld. Van wien ze
dat krijgen komt er niet op aan. - Hij denkt nl. dat we daar voor niet komen wonen.
Nu kwam er gister (Maandagmorgen) een brief van C.B. Posthumus Meyes aan
mij, waarin hij zegt vernomen te hebben dat ons voor eenigen tijd het atelier ter
bewoning is afgestaan. Dat hij daarin niet kan toestemmen zonder dat wij een
schriftelijke verklaring geven dat wij door dit bewonen geen overlast hoegenaamd
ook aan de tegenwoordige bewoners wordt aangedaan, daar hij in dat geval van
zijn recht gebruik zoude moeten maken, ons de woning, door den heer Witsen voor
zich gehuurd, te ontzeggen.
Wij dachten natuurlijk dadelijk: daar zit I. achter. Als wij dat stuk
[2:3]
geteekend hebben kan I. bij het minste geluid of wat ook, gaan klagen, en ons er
af laten zetten.
Ik ben toen naar Meyes toegegaan en zeide dat wij gaarne willen beloven geen
overlast te geven maar niet door zoo'n schriftelijke verklaring ons overgeven aan
de willekeur van I. - Meyes begon echter dat het hem had verwonderd dat jij het
atelier verlaten hadt en dat je de inboedel eraf liet halen en er andere menschen
op liet wonen, zonder hem daar van in kennis te stellen. Hij was ook bij je vader
geweest, die had gezegd, Ik weet er niets van ‘de heeren komen zeker bij me zoon
logeeren.’ Dit kwam mij alles een beetje onverwacht, ik kon er niet dadelijk op
antwoorden. Van avond ga ik weer naar hem toe, en zal hem dan wel goed zeggen
dat jij het atelier niet verlaat want dat je er allerlei dingen laat staan.
Dan zullen we ook maar dat papier
[3:4]
teekenen, maar M. laten definieeren wat hij onder overlast verstaat, dat wij niet om
een gril van I. op straat kunnen gezet worden.
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bij Jan
Ik ben nu bij Meyes geweest, en heb gezegd dat wij zoo'n verklaring wilden
teekenen. Hij zei ‘overlast, nu ja als ik permanent klachten krijg van M. en I.' Ik: Dus
als I. eens komt klagen?’ Hij: ‘Ja ik begrijp wel dat Isr. komt klagen het is een
prikkelbaar mannetje, maar daar ga ik niet op in.’ De afspraak is nu dat W. en ik
1
zoo'n schriftelijke verklaring aan hem geven. Wil jij nu misschien aan Meyes even
schrijven?
Neem mij niet kwalijk dat ik je deze vervelende mededelingen doe. Schrijf eens
gauw waar je bent.
Wees hartelijk met Betsy gegroet
t.t.
Hein
Dag Wim,
Willem
Hierbij afschrift van de verklaring door W. en mij aan Meyes gegeven.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 12 Mei 93.
Beste Wim,
Gisteren heb ik een brief voor je op de post gedaan voor Parijs, eerder kon het
niet, daar ik den vorigen dag met den laatsten trein uit Ede kwam. Het verhuizen is
goed afgeloopen - maar omtrent het goed uit Middel burg kan ik je niet veel meer
zeggen dan ik in den brief schreef. Het kon alware het niet een dag telaat gekomen
toch niet in den wagon. Het is voorzichtig op de boot gebracht, en Mejuffrouw W.
zal het te Ede in ontvangst nemen.
Hartelijke groeten aan Betsy van
je toegenegen
Ed. Karsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 24.5.'93
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Ik heb hier voor mij liggen een briefje van Pet, dat mij den heelen middag al
gehanteerd heeft. Hij wil de stad uit om niet weer terug te keeren en verzoekt mij
zijn kamer te nemen, waarin hij dan alles kan laten zooals 't is. Ik vind Pets kamer
zoo mooi om te wonen, maar moet ik nu wéér opbreken, zoodat 't weer Augustus
wordt eer ik houvast heb. Ik verlang er naar en zie er tegenop. Vooral vandaag (na
een nachtdienst) voel ik me zoo moe en weinig geneigd tot verandering. Dijsselhofs
wand is geen bezwaar. Die wil absoluut niet, dat er aan getornd wordt, vindt 't zijn
dingen niet begrijpen, ze van een bepaalden wand te halen. Vroeger, in den tijd van
‘Uitvaart’ etc., had ik niets dan mijn hoofd-binnenwerk; 't was toch wel goed toen.
Er ontbreekt in mijn leven voortdurend een zeker kwantum tijd. Begrijp je dit? Ik
denk niet, dat ik op Pet inga. 't Is toch heel vrindelijk van hem. Maar ik ontmoet nooit
anders dan vrindelijke bejegening.
Ik heb 't ook heel wèl soms. Eenige nachten van de week lig ik in je Balzac's te
lezen. In 't volle simplex-licht hangen dan in 't alkoofje je kudde-ets en vreemde
studiën van Dijs zich te verdroomen in de stilte; alleen is er voor mij een vriendelijk
glaasje. Ik lees physiologie du mariage. Ik denk dan veel aan jou. Je hebt veel van
Balzac's opmerkens-scherpte. 't Kan niet uit je lekturen komen; je hebt dingen met
Balzac gemeen. Ik voel dan, alsof ze niet bij m'n bed willen komen, zóó blijven
[1:2]
ze wèg liggen, de mooie dingen, waarvan je zoo dikwijls gesproken hebt, en waarin
ik nooit geheel zal dóórdringen. Maar ik ben erkentelijk, dat je me zoo dikwijls in je
hebt laten zien, zonder ijdelheid, alleen uit goede liefde, om ook mij te laten
gewaarworden, zóó, deelende zonder armer te worden, rijk zooals je altijd zult blijven
in mijn herinnering. Ja, Wim, ik groet je zoo dikwijls in dezen kamer, en ik hef zoo
dikwijls mijn glas op in mijn eentje, en ik ben als die grenadieren van Napoleon, die
een mooi mensch in hun leven hebben gehad, en hun schouderen ophalen, als
kleine naturen het kern-groote niet begrijpen kunnen.
Maar nu terug-levende in het nog-altijd rijpend begrip van mijnen mensch-god;
nu, vrijkomende uit het jaar van mijne menschelijke loutering, het jaar van blaam
en lof, en kastijding en belooning, en van goede liefde vooral; nu, dat ik opleef uit
den zwijmel van zooveel vreugd, en me zoo'n weter voel, al weet ik mij, helaas, dan
nu - ook geen werker in den gewonen zin; nu, dat ik je wel elken dag zou willen
vragen wat dienst ik je doen mocht, die heel speciaal onmogelijk door mij verricht
zou kunnen worden aan eenig ander mensch; en ik wel zou willen vragen de kleur
die Betsy mint, devotelijk om die te dragen... nu ga ik waarachtig vergeten, die lieve
invitatie van háár kant om twaalf Juli in Ede te zijn. Willem en Hein zijn er ook heel
blij mee. Ge zult dan drie menschen zien komen. En ik dank je wel Betsy voor je
pronkstuk van een brief. Ik heb dat ergens gezien, die zwarte hoedjes over de
heuveltjes, maar ik weet niet wáár. Of alleen misschien die hoedjes, en dan in je
boekjes over Bretagne. Ik heb tegen je brief, Betsy, knikjes zitten geven van pleizier.
Beste Wim, je moet niet kwalijk nemen, dat ik zoo lekker krabbeltjes zit te maken.
Ik heb altijd de gewoonte mijn brieven voortdurend over te schrijven, telkens een
stukje en dan weer van voren af aan, zooals menschen
[1:3]
met korte beentjes tegen een duin opkomen, maar nu is dit niet noodig. Ik zou wel
zoo den heelen avond kunnen zitten krabbelen; 't kriewelt m'n kieltje, dat nu weer
wakker wordt, slapende eerst bij allerlei partikuliere, verwandschaps-dingetjes van
mijn gewoonte lijf. (Ik heb je daarover in mijn vorigen brief geschreven.)
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Willem en Hein zijn kostelijk behuisd. Ik vind de ruimte nu mooier, dan toen 't
atelier was; je moet me zoo'n wandje zien, Hein zijn wand, met zijn Breitners en zijn
dingen. En de geweldige boekenkasten enkombreeren niet. En Willem zit er 's
avonds als een koning. Overal staan tafels verspreid. Je kunt zitten waar je wilt, hier
een lamp, daar een lamp; in de verte al, 's avonds, als je over 't veen komt, vlamt
het licht door de groote opengebleven ruimte naar buiten, en Hein zit er, of hij zóó
zwemmen gaat, in een los overhemd en zijn vlambos, in het wijd-open zijraam je
weet wel. Dan een manjifieke wijnkelder (donkere kamer). (Hein, zegt Willem, heel
serieus, ga eens even naar den wijnkelder; ja, zeit Hein, die aan wat anders dacht,
of waarschijnlijk er al lang aan zat te denken. Ook zit hij in een kahier zijn sonnetten
te schrijven uit zijn hoofd; Willem zegt, Hein vindt zijn eigen sonnetten het mooist.)
We zaten er de laatste dagen met Fons; 't was mooie morgen al en hadden bosscher
wijn gedronken; ik betrapte Hein op een De Vries en Te Winkel; Fons vond dit (als
jij) belachelijk. Maar Hein, die heel languit zat en zacht met vingertoppen van een
hand zijn schuine hoofd op de plaats van den wenkbrauw streelde, Hein, zei dat je
telkens zoo'n De Vries noodig hebt; Kok-en-Verweegen, b.v., moet dat met eén of
twee ee's. Hein zei dit heel zacht-welluidend. Ik zou niet graag Willem en Hein
missen willen. Hein is de meest ontijdelijke kerel, die ik ken; ik weet niet of je me
begrijpt.
Ik dank je wel (ook jou) Wim voor je laatsten brief. Ik mag je aardigheden wel,
Wimpie: ‘ongevraagd, maar niet onaangesproken’, ‘'t hield niet op en wij ook niet’.
Mag ik je eens zien, zou Pet zeggen, maar ik zeg dat niet, omdat ik niet van
studentikoze dingen hou. Naar juffr. Wandscheer te gaan, daarvan is nog niet
gekomen (en zal wel niet komen, spotvogeltjes) want dingen houden me hier. Schrijf
nu even of ik nog naar Parijs kan schrijven, want ik heb nog noticiën. Nu, blijf in den
[1:4]
stemming van je laatsten brief, luidjes; weest zoo vroolijk, vooral in 't besef
deugdzaam te zijn: vergeten jullie toch niet op zulke mooie reis de nagebleven
vrinden. En dàt is wel deugdzaam zijn.
Dag Betsy, een kleine kniebuiging en een groet van
Jan
Je tafelkleed is geverwd.
Dag Wim, stel Willem eens, als bij toeval gerust over portret-lijstje Arti-Kloos-photo.
Hij heeft er overal naar gezocht. Dag.
Jan
Wacht een beetje.
P.S. Ik lees dezen niet over. Hij moet goed zijn, want ik heb veel pleizier gehad.
Verlaine heeft mes prisons geschreven; lezen vooral. Remy heeft Fantôme
uitgegeven met Lithogr. van De Groux.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 29 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Amsterdam 29 Mei '93
e

1 Parkstraat 438
Beste Wim,
Ik heet jou en Betsy welkom in je nieuwe thuis en ik hoop je spoedig eens te zien.
Sedert 14 dagen wonen we nu in de Parkstr. en het bevalt ons hier heerlijk. Het is
net of we in een zomerverblijf zijn, zoo'n verschil is het met die benauwde J. v.d.
Heydenstr. Ik kan je over de N.G. zaken niet veel nieuws schrijven behalve dat het
met de Juni afl. niet voorspoedig gaat. Versluys heeft Gorter per brief verzocht om
copie. G. heeft geantwoord dat hij met zijne medewerking wilde wachten tot de
verandering in de redactie tot stand zou zijn gekomen, en dan wilde
[1:2]
hij een nieuwe overeenkomst over honorarium treffen. Nu heeft Willem Donderdag
hem nog eens dringend geschreven, met de verzekering dat als later zijn honorarium
zou verhoogd worden, zijn tegenwoordig werk ook zoo zou worden berekend. O.a.
ook ‘Als je rustig afwacht de dingen die komen zullen, niet als de man die de kat uit
de boom kijkt, maar als de vertrouwende, die weet dat er voor hem gezorgd zal
worden, naar besten wil en vermogen, dan kan dat niet anders dan èn voor jou èn
voor het tijdschrift het beste zijn.’ Het is nu Maandag en hij heeft nog niet geantwoord.
Wat moeten we hier van denken? - Je moet weten dat de vorige kwestie van die
ontmoeting door G. zelf uit de wereld is gemaakt. Willem schrijft hem nu weer zeer
dringend.
[1:3]
Veth en Van Eeden hebben ook niet geantwoord op W.'s vraag of ze iets dachten
te hebben voor de aflevering. Ook hebben wij gemerkt dat er van den winter
gedurende W.'s ziekte achter zijn rug veel meer plannen gemaakt zijn dan we ooit
vermoed hadden. Ik hoop dat we spoedig dit alles eens kunnen bespreken.
Vertel toch ook eens wat je in de spoor is over komen. Ben je wezenlijk
aangevallen of was het nog maar een vermoeden? Nu maar, dat is tóch ook al
angstig genoeg.
Jan hebben we al dien tijd veel gezien, de laatste dagen niet, want zijn vrije uren
treffen zoo slecht, en hij is aan het schrijven.
Nu groet Betsy hartelijk van mij en ook van Willem, dank haar voor haar vriendelijke
woordjes,
dag beste Wim
t.t.
Hein

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 31 mei 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Amsterdam [3[?]1 Mei '93
Beste Wim,
Welkom in het vaderland. De Zonneberg Ede of Eden dat zijn goede namen:
nomen est omen. Je brief en de bladzijde van Betsy heeft me veel plezier gedaan.
Je hebt zeker een magnifieke reis gedaan en veel in de Bretagne gezien. Ja in het
Quartier du Luxembourg heb ik veel rondgezworven, en was er zooveel mogelijk
thuis, zooveel als het gaat want wat achter de muren der huizen gebeurt dat is in
Parijs veel meer mysterie dan ergens anders. De croisées zijn altijd dicht nooit is
er licht te zien; niet zooals in Amsterdam waar alle vensters spreken vooral in den
zomeravond.
Je gaat nu zeker hard aan het werk. Hebt gij nog geteekend
[1:2]
in de Bretagne?
Hier is het leven zeer stil, ik zie weinig menschen en ben sinds een paar weken
weêr aan den arbeid. Ik ben nog niet zooals vroeger en heelemaal hersteld, maar
het gaat toch weer wat beter en ik hoop dezen zomer eens een flinke Kneipkuur te
gebruiken in Heerlen.
Op welke courant zijt ge nu geabonneerd? Gij waart toen nog in twijfel. Ik denk
daar juist aan omdat ik tegenwoordig druk couranten lees, en je schrijf te midden
van stapels oude couranten. Gaarne zal ik eens op den Zonneberg een achter
middag komen doorbrengen, zoodra mijn bezigheden het me toelaten.
Adieu Amice, doe mijn groeten aan Betsy. Fermen handdruk
van t.t.
Trifouillard

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Nunspeet
Datum: 14 juni 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Nunspeet 14/ 6 1893.
Beste Wil, ik ben erg aan 't sukkelen en gij beiden kunt mij nú zeker onmogelijk op
zoeken want een bezoek van een dag maakt me maar nerveuser.
Ik had Stanny eene minnelijke scheiding voorgesteld daar het te erg met haar
werd; en nu heeft zij tegen mij eene op grond van beleediging begonnen die maakt
mij niet zoo nerveus. Maar Dr. Winkler heeft mij gezegd dat ik geen kind aan haar
mag afstaan en nu is geene schikking mogelijk en weet ik niet hoe alles zal loopen.
Zij is met broertje naar Testas en die zusters en haar advocaat waren hier en stelden
zich zoo gemeen aan. Ik heb de beste van Utrecht genomen. f 3000 weggegooid
en al die laster en dan nog de onzekerheid of ik de twee kindren wel krijg, ik schiet
haar bepaald dood als zij ook maar
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een kind wil houden - doch dat is van later zorg. Ik heb alles aan Prof. Winkler
opgedragen maar dat vee van zusters hebben alles bedorven.
Kunt ge eens een dag of wat komen, het huis is leeg. Juffrouw en meid hebben
we en je doet me veel genoegen, ook als je alleen komt.
Je pakje is naar St. opgestuurd.
Anders geen nieuws dat proces winnen we weer.
Wel gegroet
t. à t.
Frank

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 juni [1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 19.6.
Beste Wim. Je brief, die me schrikkelijk blij maakte, liet me na lezing erg ongerust.
Ik dacht, duurt dat niet erg lang, die wond? Ik weet niet hoe 't kwam, maar toen ik
aan dien zin was: ‘B. ligt nog altijd etc.,’ had ik wel willen huilen door de deceptie
in-eens. Kan ik in deze nog iets voor je doen? Naar Sam gaan? Of schrijf 'm nog
eens over den duur.
Ik heb 't wel juist geraden, dat je kwaad zijt geweest. W. en H., die ik niets zei en
die erg in hun humeur waren, konden door hun bijzijn die ondergedachte niet
wegnemen. Van morgen, na een wandeling op en neer in de Kalverstraat, had ik
een ‘Bonheur’ van Verlaine gekocht met 't voornemen te lezen, te vergeten en te
rezigneeren. Hieraan sluit mijn begin, dat ik zoo schrikkelijk blij werd 'n minuut na
mijn thuiskomst door je brief. En nu hoop ik, dat je me na 2, 3 dagen kunt schrijven,
dat BETSY LOOPT. (Ik zie twee woorden nu ik ze schrijf als een victorie.)
O, Wim, Verlaine, ik begrijp hem zoo goed nu, 't komt langzamerhand in mij, en
ge moogt me nu niet weigeren, ik durf 't nu vragen met vastheid, je moogt me nu
zijn portret niet onthouden en moet er een maken, zoodra je kamer klaar is. (Ja,
hoe is 't daarmee.) Ik heb zooveel van W. en H. geleerd in den laatsten tijd en
r.

daaronder 't lezen van verzen; ik ben zeker b.v. dat ik n 16 uit Bonheur héél goed
lees, en dan wordt 't me als hoor ik V. zuidelijk, warm zacht urmelen zijn verzen (dat
heb ik altijd) die avonden van toen.
Lekker te liggen in je kamer 's morgens (afgesloten) en de vensters omhoog en
je vitrages neer en je moltonnen sprei over je kanapeetje, alleen in een lang hempie
en verzen lezen, en je inbeeldingen maken, en later nog je badje, (en desnoods
nog 'ns je bedje), en je pondje kersen, en je pintje melk - ik ben zoo'n gelukkige
vent, Wim. 's Avonds is 't ongeluk (ik heb nog géén jaar zóó geleden) in een
snikheete loods je verkochte lijf en stupide lui, die over de horretjes naar je fratsen
kijken, tot hun vermaak denken ze, net als een vent van een tingeltangel, maar
vooral zoo heet, dat je Congos de diensten weigeren - ik ben zoo'n ongelukkige
vent, Wim. 'S avonds dàn je grokkie en je slaapie - en lekkertjes wakker worden en
heelemaal niet voelen, dat je een verkochte vent bent, en blij zijn, om je spreitje
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met-een en je kersies en je melkie. Geen kattekwaad Wim, krachtig-willend,
deugdzaam jongetje, niks kan voortdurend 't spelletje van tongetje proeven, en
hoofie bedenken, en stemmetje - alleen hooren - ik ben zoo'n deugdzame vent,
Wim.
Maar Willem zeit ik ben een mensch en we houen stille gesproken met drieën
over kleine onderwerpen, en Willem zeit, dat ik de dingen goed in-zie en een mensch
ben.
[1:2]
In de aflevering heb ik 't stuk àf over Erens - Barrès. Ik heb 't aan François
opgedragen. Hij is zoo'n goede vent, je zoudt zoo lachen (als kwam er warmte in
je ziel) als je z'n lieve bedankje las. Ik ben nog aan een stuk, maar dat komt nu uit.
Over de aflevering verder geen woord meer; je moet maar wachten ventje.
Nou heb ik je, Wim, een verreken-pakketje laten zenden met ondoordringbaar,
zeer handelbaar goed 2 □ M. Dit is nu 't echte en (voor zoover ik kon nagaan) eenige.
Oliegoed bestaat niet als zoodanig. De jassen en Zuidwesters worden eerst genaaid
van zeildoek en dan in de Oliekokerijen gedrenkt (wat veel tijd kost). Vierkante
lappen of meter-goed is niet te krijgen. (Wat heb je toch weinig kijk op de dingen,
om maar zoo te gelooven dat 't te krijgen was!!). Dàn is er nog dekkleeden-goed ('t
sterkste), zeildoek met teer of (beter) getah-pertjah-smeer, maar dat is niet te buigen,
zoo lomp.
Wil je nu Betsy wel gauw van mij groeten en haar bedanken voor haar lieven brief,
en haar en juffrouw Wandscheer ook zeggen, dat ik vast op mijn barretje reken,
want dat ik er nu niet meer buiten kan ('s morgens met m'n spreitje, en mijn lange
hempie en mijn kersies, en m'n .... pijpie).
En spreek nu niet meer kwaad van mij bij Pet, als of ik jullie geen lange brieven
schrijf.
Aanstonds komen W., H., en Pet even, maar ik moet vroeg slapen. Ik gedenk u
allen, ook juffr. Wandscheer, dagelijks in mijn avondgebedje.
Dag Betsy, dag juffr. W., dag Wim
handen van
Jan
En denk er aan te schrijven, als Betsy loopt, en daarvóór!

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 20 juni 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Wees eenvoudig weg hartelijk bedankt voor de uitstekend geformeerde en
essentiëel goede voet-hoeden die je me zond. Ik had je eerst een beetje voor den
mal willen houden omdat je over dat ontijdiglijk aan mij behoord hebbende meubel
nog schreef, silentium!
Willem is zijnszelfs Koning Radboud II, dat zul je wel spoedig merken. Kroniek,
verzen, nieuwe dichteressen en dichters. Een bloemperk na regen.
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[1:2]
Jan een kasteel op twee beenen, met de nu en dan knarsend neergelaten
ophaalbrug, ruitertjes rijden met vaandeltjes uit. In den nacht uit de schietgaten
schijnsels als van binnenbrand: de slotheeren bekerend in de hal met de heilige
boeken. Achter kanteelen staat 's morgens een bleeke jonkvrouw geleund. Ik ben
veel naiever dan de menschen blieven gelooven en Hein is heel stil.
Groet je vrouw van mij en wees ook beiden van de anderen gegroet
je
Pet.
20 Juni '93.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 juli 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 5 Juli 93
Beste Wim,
Ik ga alle ochtenden tusschen 10 en elf uur naar de Plantage, kom er om drie uur
van daan en stap dan door de Kalverstraat naar de Oude Waal. Dan eet ik om vier
uur omdat ik honger heb, want ik dejeuneer niet meer. Na het eten slaap ik een
beetje, lees een beetje en kijk een beetje. Om half acht stap ik weer naar de Plantage
en blijf er tot elf uur. Dan ga ik weer naar de Oude Waal, drink wat rummetjes en
ga in mijn humeur naar bed.
Het portret van Mesquita is geëncadreerd, - heel goed en het is magnifiek.
en

Wim je hebt mij veel plezier gedaan met het kaartje op den 4
bij

Mei. Ik had wel

[1:2]
je trouwen willen zijn en ik kon dien dag toevallig uitstekend, maar ik dacht dat het
wat ostentatief was, en ik wist niet best hoe jij het vond. Ook spijt het mij dat je mij
niet gevonden hebt toen je na je reis in Amst. kwam, maar ik had die kerels willen
wurgen als ze jullie daar bij Tours vermoord hadden.
De laatste aflevering is heel mooi. Ik wou wel weten wie de nieuwe artiesten zijn,
die mooie verzen maken. Jan heb ik er heel even naar gevraagd, maar hij blies den
rook, zijn kop wat achterover, recht voor zich uit.
Breitner en Van Looy geven mij geen duiten voor Kareltje, die mij uit Hamburg
schreef in het najaar te willen verhuizen, ik meen naar de buurt
[1:3]
van Zutphen.
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Heb je ook lust ons veertig duizend gulden te geven voor de exploitatie van den
Nieuwen Schouwburg? Die kunnen we juist nog gebruiken.
Met Frans is het narigheid. Ik zie hem bijna nooit meer en de andere jongens zien
hem evenmin. Ik trachtte duiten voor hem te leenen op zijn aandeel in landerijen
enz., maar het liep heelemaal mis. In den Spectator werd hij natuurlijk uitgescholden
voor zijn boekje.
Heb je daar in Ede geen last van de droogte? Wij hebben hier lekker de Oude
Waal, het IJ, en den Amstel. O zoo!
[1:4]
Ik heb de enveloppe van Betsy's brief nog altijd in mijn zak, als een souvenirtje,
want ik vind het zoo aardig dat er Isingh met een HA! op staat.
Groet haar recht hartelijk van mij,
Je vriend
Nolletje Van Draaije[r/n[?]s

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 juli [1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hollandais 10.7
Wim, na 't ontvangen van je brief krijg ik de meededeeling, dat vader overleden is.
Spreek er met niemand over onder je gasten; zoodra mogelijk schrijf ik je of ik komen
kan of niet. Je kunt Betsy natuurlijk wel inlichten. We hebben samen wel eens
gesproken over het sterven van oude menschen, maar dat ik niet zou komen (alles
was reeds klaar) en niet doen zou kunnen, wat jullie zoo hartelijk verlangden, is mij
een groot leed, als een erg iets wat ik misschien niet zal kunnen afwenden. Je zijt
zoo groot voor mij, beste, beste, beste Wim, als mensch, als adorabel mensch, dat
ik 't niet goed kan hebben iets anders te moeten willen buiten jou naïven wil om.
Voor de boodschap zal ik zorgen.
Dag Wim, dag Betsy.
Geloof mij oprechtelijk jullie
Jan.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 juli 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 17 Juli 93
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Beste Wim,
Verleden week heb ik bij Vieth een eierenkoker gekocht & dien per postpakket
doen verzenden. Wil je me even berichten of Betsy hem ontvangen heeft? Ik vraag
dit omdat die winkeliers in den regel nog al nonchalant zijn & ik bang ben dat 't soms
verzuimd is.
Bijgaanden brief ontving ik eergisteren op Ewijkshoeve. Hij komt me nog al louche
voor.
Ik hoop dat jullie 't goed maken.
Mijn hartelijke groeten aan Betsy. Met een handdruk
je je toegenegen
Vader.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 8 augustus [1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
A. 8.8.
Beste Wim, beste Wim, Fons is hier en Willem heeft op je gedronken en wij allen,
Fons, Hein en ik, en het was heel plechtig en innig-diep. En nu kom ik Zondag bij
je. Maar als 't nu gebeurt, dat ik 'n paar weken bij je blijf, mag ik dan m'n badje laten
komen of kan dat niet, zeg 't maar. Ik zit nu deze dagen in 'n hoop dingen, daarom
moet je niet kwalijk nemen, dat 't briefje hierbij blijft.
Groeten aan Betsy, dag Wim
Jan

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 12 augustus 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
s

Ewijkshoeve 12 Aug. 93.
Beste Wim, Ik kom je hartelijk feliciteeren met den dag van morgen. Geniet met je
vrouwtje het leven nog lang in 't bezit van gezondheid & gezegend met voorspoed.
Maandag ontvang je een cadeautje wat ik hoop dat naar je genoegen zal zijn. Sints
een heelen tijd reeds voel ik me niets goed; wat het is weet ik niet maar ik ben altijd
moe & onlustig & zie tegen alles op. Mogelijk ligt 't aan de warmte waar ik niet tegen
kan & daarom verlang ik naar de herfst in de hoop me dan wat beter te voelen. Nu
komt er bij dat ik erg aan mijn gebit sukkel & daardoor weinig eet zoodat ik er niet
sterker op word. Maar nu genoeg van me zelf. Hoe maak jij 't? Ik begrijp maar niet
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waarom ik zoo niets van je hoor. Is daarvoor een reden? Verleden week ontving ik
de photografiën waarvoor ik je wel bedank. Er zijn eenige
[1:2]
bij die mij voorkomen goed te zijn geslaagd.
Ik ben sints Woensdag hier & weet dus niet of men de kwitantie voor de huur
gepresenteerd heeft, maar tot vóór dien dag is er niemand geweest. Daar de heer
P.M. er anders altijd zoo gauw bij is moet ik haast veronderstellen dat hij op andere
wijze zijn geld heeft ontvangen. Is dat zoo dan verklaar ik me graag bereid je het
bedrag te remitteeren.
Er zijn hier zoo verbazend veel vliegen die 't me op het oogenblik zoo lastig maken
dat ik met groote moeite schrijf te meer daar ik erg beverig ben zooals je wel aan
mijn schrift zult merken. Ik eindig dus met een wensch dat ik gauw iets van je zal
hooren.
Met hartelijke groeten aan Betsy als steeds
je je toegenegen Vader
JJW.

M.W. Wandscheer aan Willem Witsen
Plaats: onbekend [Amsterdam? / Nieuwer Amstel?]
Datum: [13 augustus 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Koninginneweg 20
Beste Wim,
't Is me een genoegen je heden een zeer welgemeenden gelukwensch aan te
mogen bieden. - Wel Wim, daar volgens je eigen zeggen 't leven op 't oogenblik
volmaakt voor je is, weet ik je niet beter te wenschen dan dat, dat voelen, im großen
ganzen, je leven lang zoo moge kunnen blijven.
Er komt nu een mooyen tijd voor buiten, dan zul je wel veel gaan werken Wim,
ik hoop maar dat je de portefeuille
[1:2]
van de Etsclub eens goed bedenkt; al je etsen daaruit van den begin af, heb ik
opgehangen, met veel anderen, mijn atelier is nog niet klaar d.w.z. de muren moeten
nog behangen, wat ik tot nog toe maar liet omdat ik te werken had. Misschien heb
je al veel gewerkt, daar hoorde ik nooit van en toch graag. Je buurman geschilderd?!
Zit i nog altijd in 't zonnetje bijwijlen, op die bank? en dan die verhalen!, nou ben ik
weer helemaal bij jullie daar, 't is er toch nog wel een beetje mooyer dan in 't
Willemspark, maar
[1:3]
anders Wim! hier liever dan in Amsterdam; je kunt hier best werken buiten en de
stad heb je er bij. Geniet je katje nog altijd? meer dan de onze! Die heeft ongeluk
gehad: eer gisteren na lang zoeken vonden we hem in een keldergat op straat met
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bebloed bekje en hinkend op zijn pootjes als i ging, stellig door zijn wilde happen
naar vliegen en vogels van 't balkon gevallen; gelukkig dat niemand 't gezien heeft.
Maar wonderlijk taay, verbeeld je toch van een hoogte te vallen als jouw dak
ongeveer en na twee dagen weer eten, loopen en vriendelijk zijn, alleen een beetje
hinken; wat denk je
[1:4]
op zijn eéne pootje, een drie duim van zijn klaauwtje voel je een dikte, op 't andere
niet, zou er wat kapot en aan te doen zijn?
Heb je veel appels en peren van 't jaar Wim? In verbeelding ga ik den tuin met je
rond - hebben die zoo groot als kinderhoofden worden al hun wasdom? en de
kippen? Kersen en bessen zijn stellig op; haal je je inmaak uit den tuin?
Nou Wim, ik wensch je een heel prettigen dag na de groeten van mijn familie
Je toegen.
Marie Wandscheer

Marianne van Veenendaal (Macha) aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 19 augustus 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
19 Aug. 93
A Monsieur le royal et loyal maître,
Mijn besten dank voor zulk een geschenk, een geschenk die ik ten zeerste
apprecieér, en mijn geheele leven als een heilige reliquie zal bewaren.
Noem 't geen ondankbaarheid van ons, zoo wij 't jammer vinden dat je eigen
portret totaal mislukt schijnt, maar wij buigen in deemoed voor 't noodlot.
't Is waar, ik schiet met dichte oogen, maar pleit dat niet voor mijne intuïtie (dien
men mij placht te geven) zoodat
[1:2]
ik met dichte oogen alles zie en daardoor alles raak....
Met wat een recht om met zoo'n triomph in dien zetel te zitten!! Schiet Cupido
ook niet met dichte oogen?
[1:3]
Nogmaals mijn dank en neem mijne hulde aan voor de goede uitvoering der
portretten.
Begrijpt mij niet verkeerd, want de meeste tragedies berusten op een misverstand.
Met vriendelijke groeten
Macha

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: Amsterdam
Datum: 22 augustus 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 22 Aug. '93
e

1 Parkstraat 438
Beste Wim,
Er gebeuren met Pet aldoor zoo veel curieuse dingen, dat weet je zelf ook wel.
Als Pet je nu vreemde dingen schrijft, en je denkt dat je door die te schrijven Willem
kunt helpen of geruststellen, doe het dan, maar schrijf als je blieft niet van die vage
berichtjes. We hebben nu Pet gelukkig sedert Zondag niet gezien.
[1:2]
De vertaling van die zinnetjes is
1. Priusquam etc.' Voordat ik begin zal ik eenige weinige dingen over mij zelf
zeggen.
e

2 Nonne etc. Is er geen derde mogelijk?
Met hartelijke groeten, ook van Willem, aan allen
t.t.
Hein
Laat ik je nog even op je hart drukken: als je niet iets kunt schrijven dat W. bepaald
kan interesseeren schrijf dan liever over Pet niets.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 31 augustus [1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
A. 31.8.
Beste Wim, ik was er de laatste dagen niet op vooruit gegaan en wel een beetje
achteruit na 't schrijven van mijn brief, waarop ik al een antwoordje gedacht had te
ontvangen. Toen ben ik gister avond naar mijn dokter geloopen en heb 'm 't geval
verteld. De man heeft zich verbaasd over de doeltreffende geneeswijze, die alleen
te vroeg is geïnterrompeerd door de reis. Hij vond zoo'n behandeling en zoo'n dieet
eenvoudig prachtig en hij scheen verwonderd waar ik al die kennis vandaan had
gehaald. Hij heeft me nog een poeier
[1:2]
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gegeven en een penseelvocht voor de binnenzij van mijn onderlip, waar zich een
gewasje gevormd heeft door de gestel-verwarring. Pet zegt, dat korrespondeert; de
onderlip is de onderbuik van 't hoofd.
Maar dat alles wat ik hier nu schrijf, bezorgt mij geen inlichtingen omtrent je
toestand; dit schrijven van mij is maar ongeduld. Ik wacht met smart.
Nu moet ik je een boodschap komen doen van Willem. Hij heeft gehoord, dat-i op
de portretten lacht en daar is hij zeer nieuwsgierig naar en begint telkens opnieuw.
[1:3]
Nou wou-i zoo graag, dat je de zijne-Heine aan mijn adres zondt (en zendt je dan
de mijne meê, Wim) want hij is dikwijls niet thuis en dan raken ze verloren zeit-i. Ik
zal ze hem dan s'avonds brengen.
Nou Wim kijk 'ns wat je doet, schrijf er 'ns van je gezondzijn, (want ziek mag je niet
wezen) en verlaat niet je trouwe ...
die je een hand geeft en Betsy hartelijk groet en erg naar wat bericht verlangt,
dag Wim, dag Betsy
Jan

[1:4]
Nol was eergister heelemaal van de kook, we dachten allemaal dat-i in-eens zou
gaan huilen. Met een glazie bier ging 't wat over.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: [1 september 1893?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Nou heb ik toevallig dingen om te schrijven, maar geen dingen om op te schrijven.
Nou, moet je dit maar niet zien. Het zijn mooie middagen tegenwoordig. Daar waren
wel een paar honderd slingerende wezens om mijn raam en een groot orgel met
geweldig groot-stads-lawaai. Daar gingen alle trammen door (door dat leven en die
menschen en die meiden die zoo-mooi dansten, dat is toch wel mooier dan een bal;
bengel-de-beng, gingen ze, snorre-snor naar de einden). En ik was zoo blij, om mee
te zingen in dat lawaai van zomer avond-Spuistraat-schunnigheid, en het dansen
roerde mij heel binnen in. Was 't zomer in mij? Toen was er een groote ruzie om
een café'tje en alle menschen stonden er zwart om heen; ik had er wel bij willen
huilen.
Maar wat doet dit er alles toe. 't Schrijven heeft toch dit voor, dat men dingen
schrijft die men niet zeggen zou. En nu zal je zeggen Wim, dat ik een sentimenteele
nieteling ben en een nietsdoener en daarin heb je gelijk en dat je dat nu weer voelen
kunt, heb je aan de briefschrijverij te danken.
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[1:2]
van dat plein een brokje, 't brok waar eigenlijk 't kern-leven is. En dat gezien en
gezien en gezien, en vizioenair dit maar reëel en dat noemen ze wel eens
impressionistisch. En dat nu zoo gedaan, met zoo'n geweldigen durf, menschen
zoo groot als een mensch, paarden zooals ze zijn. En het licht een hitte voor den
beschouwer, hitte in de maag, in het hart. En ik heb gezegd zoo van een brokje,
geconcentreerd als land-ding; daar is zoo heel erg ‘stad’ ingekomen, en daar is zoo
hitte gevoeld, omdat ik nu perverziteit ga denken, en daarmee slapen gaan.
Daar is vizioenair zien, daar is sentiment hebben en kunnen weergeven, daar is
1

geen sentiment hebben, maar vernuftig, daar is knapheid

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 september [1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
A. 2.9.
Beste Wim, ik vat er nu niets van. Ik maak me fantaziën, dat je heel ziek zijt en
misschien Betsy ook weer - en dat ik daarom niets zou hooren. Zendt alleen maar
een briefkaartje hoe 't met je is afgeloopen. Als je ziek zijt en je wilt er niet over
gesproken hebben, dan zal ik er niemand van laten weten. Bedenk dat dit 't derde
briefje is en dat ik al een paar dagen een geweldige kiespijn heb bij tijën. Laat Betsy
anders even schrijven.

Groet haar hartelijk en
[1:2]
gevoel je onwaardig, maar heb toch een poot van
je
Jan
Daar krijg ik heerlijk Betsy's brief. Nu Wim, je bent niet onwaardig, hoor; ik heb er
spijt van en alleen 't gezet te hebben maakt mij jou voor heel lang onwaardig. Ik had
een geweldige lust je oestertjes te sturen van de week, maar Nol zei, ik moest 't niet
doen (ze lagen in water-volle witte teiltjes bij Van Laar te ademen) want ze waren
onrijp in September en je zou er ziek van worden en misschien doodgaan, als je er
veel van gegeten had.
[1:3]
Die kiespijn van mij is geen ongesteldheid, maar een zich verergend holle-kiesje
en nu is kiespijn wel te lijden, als je je maar concentreert tegen de pijn, maar dan
gebeurt 't ook zooals nu, dat je geen goeien brief kan schrijven eigenlijk, omdat je
aldoor moet denken aan den sinjeur in je mond, die knapt en knapt....
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Ja, mijn vriendelijke Betsy, aan het beeldje heb ik wel gedacht, maar er ging niks
in me om Maandag j.l. en 't was me te veel, zooals men dat noemt, ergens over te
beginnen, of een koffertje op te doen om er iets in te bergen nog.
Nou heb ik me met princessenavend weer een beetje vergaloppeerd in m'n eentje
en is 't wat laat geworden (ik mag die dingen wel, ik ben maar één leven in zoo'n
mooie voltestad als Amsterdam is, met graggies en liggies en deuntjes en meisies
en kerels die me voor bij hollen en open café's, waar de voeten maatslaan... en
onderwijl
[1:4]
de nacht, de tragische nacht en die zich verlichten laat, zoo zwak of er een kaarsie
in het heelal stond - enfin, nou is m'n kieszenuw een beetje geprikkeld misschien,
maar mijn catarh (spel 'k 't goed, wie leert me een beetje latijn alsjeblief met geld
er bij om te leven) mijn.... is over op 't staartje na.
Ik krijg daar ook mijn pakje terug. Dankje. Het is hier nu zoo prachtig ingericht, ik
heb een nikkel kookapparaatje van f 6.50 bij Willes en ik sta al mijn tijd te kooken,
eiertjes en bouillon-water en arrow-root-water en bischop-trekkende en
grokkies-water en er is een indische rieten slaapstoel gekomen uit mijn vaders huis
en er komt nu een hangmat dwars door mijn achter vertrekkie te hangen (zal een
zuster kado-vragen) en overal zijn lampen brandende en er komt weer wat in m'n
hoofd om te werken... en nu ga ik uit en W. en H. zoeken die ik twee dagen vergat
om de kokerij.
Dag Wim, dag Betsy, dank je wel. Ja den boeket niet vergeten. Je palmpies zijn er
ook nog.
Ik wuif met mijn zakdoek over dezen brief. Einde.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 september [1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 23. Sept.
Beste Wim, als je voortdurend een bedekten weerstand tegen je dingen voelt, als
je drie-vier-maal om iets vraagt, en je hoort niets weigeren, maar je verneemt er
verder niets van, als je voortdurend te lijen hebt gehad van een on-recht-streeks-heid
tot jezuïtische taktiek gemaakt, als je lang kennis gemaakt hebt met dat eigenaardige
een slag-om-den-arm-hoûen, dat de roomsche menschen zoo eigen is en dat komt
door hun vreeze voor 't biechten, om alles en toch weer niets te kunnen zeggen...
dan vindt je 't maar goed, als alles uit is en er weer wat beters-door-leering zal
komen in je leven.
Het is zoo verdomd raak, dat je den eersten keer, dat je bij me kwam de vinger
op de wond lei en van die eene Tochter zei: afschuwelijk. Dat is de reken-demon
daar in huis, dat is dat verborgen mannetje, kan ik wel zeggen, dat nooit te kijk komt,
maar alles doet afwimpelen, wat
[1:2]
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haar niet aanstaat en geen post kan worden in haar boeken. 't Is zoo vreemd, zulke
menschen zijn er altijd op uit zich òp te werken, maar hun doen houdt hun altijd
waar ze hooren (door hun wil n.l.) en de talen die ze hun kinderen laten leeren zijn
als vlaggen op modderschuiten.
Maar nu gister avond, Wim, zit Willem een beetje te scharmaaien en Jan, Jan, ik
moet met je vechten, kom maar op! en te blazen en te snuiven en te (heel weinig)
krijten... en nou zit-i vlak voor de deur, en daar komt de oudste juffrouw voor 't een
of ander, en Willem begrijpt er niks van dat zoo vlak achter hem, in de deur, die niet
te zien is (als 't ware) geklopt wordt, en zeit,
zeker-zeker-komt-u-maar-binnen-juffrouw. En de juffrouw krijgt een kleur, boodschap,
àf.
[1:3]
En om half elf komt de onuitstaanbare jongen, een jongen die alles te slim af zal
zijn en alles zal begrijpen, mot ik dàt doen, of mot ik dàt doen - een slimmert, komt
de jongen vragen of we asjeblief wat stiller willen zijn. En er werd geen leven
gemaakt.
Laat ik je nu zeggen dat de oudste alleen thuis was, en eens lekker kon heerschen,
vat-je. Vandaag heb ik begrepen, dat ze uit wanbegrip gepikeerd zal zijn geweest.
Aldus, beste Wim, heb ik dezen middag de kamer opgezeid en zal ik met 1 Nov.
ergens anders zijn. Ik hoop dat je vóór ik hier wegga nog de vriendelijkheid zult
hebben te komen logeeren en slapen in 't groote bed.
Ik moet trachten Dijs' haantje
[1:4]
te redden. Van morgen in bed was ik er wat beroerd van. Maar ik moest hier weg,
heb ik nadrukkelijk gedacht.
Ik zal nu eigen meubels gaan koopen, een kamer of zoo nemen en 's morgens een
vrouw. Een heele drukte voor een mensch.
Willem en Hein maken elken dag prachtige sonnetten. Hein is een der heerlijkste
kerels die ik ken. Met Hein zou ik samen willen wonen.
Mijn stuk, ik deel je dit volledigheidhalve mee, is niet af voor deze aflevering. Willem
en Hein vonden er heel goede dingen in in 't voor zoover klare.
En nu, beste Wim, denk ik je weer in eens als op dien nacht, dat ik uit mijn sfeer
1

was gevallen en je niets meedeelen kon en 't jou ook absoluut niets kon schelen,
[2:5]
zei-je toch alleen maar tant-pis, tant-mieux
‘tant mieux - ou tant pis - ou tant mieux.’
1

't Kon je niets schelen.
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En in mijn leven, dat zonder komplikaties is, in mijn leven zijn alles maar wolkies,
drijvende wolkies, en de hemel mag weten, wanneer die nu zullen nederkomen,
zoodat je 't even opmerkt op je wandelingen langs de koninklijke wegen van je leven.
Goedzoo. En daarom wil ik nou maar wenschen dat de cel snaartjes goed zijn en
1

de bretels bevallen en ik van je boodschappen, die haast hadden maar niets
vergeten heb.
Groet nu Betsy hartelijk
en heb een hand van
Jan

Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: Noordwijk aan Zee
Datum: 10 oktober 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Noordwijk a/Zee
10 Okt. 93
Beste Wim,
Zooals je misschien al gehoord hebt, ga ik half Nov. naar Londen, ik wil hard
werken, en dit land is een te gelukkig land voor mij; ook was 't al een oud en wel
overwogen plan van mij om in de Engelse Kultuur van applied art te gaan snuffelen,
en dat alles moet ik nu doen, want later getrouwd zijnde komt er niets van.
Jij, bent zoo'n kenner van Londen, zoodat ik jou graag om wat heel huishoudelijke
inlichtingen kom vragen. Adressen zoo van allerlei aard; een goed en goedkoop
adres waar je je werkbehoeften kocht; een goede
[1:2]
maar vooral goedkoope kleermaker; en hebt je wel eens een dokter noodig gehad
daar, en zoo je hem goed vondt, hoe is dan zijn naam en waar zijn adres. Je zult
er misschien om lachen, en zeggen dat als ik in het zuiden van Londen kom te
wonen bij voorbeeld, ik wel zal nalaten mijn verf kleeren of gezondheid in Camden
te gaan zoeken. Maar ik weet dat 't prettig zal zijn om wat door jou
gerecommandeerde adressen in mijn hoofd te hebben; in afwachting dat ik zelf wat
georiënteerd zal zijn.
Een direkte introduktie als je mij die geven kunt, aan
[1:3]
iemand aan wien je denkt dat ik wat zal hebben, zou ik erg apprecieeren, en voor
raadgevingen houd ik mij heel erg aanbevolen.
Ik ga natuurlijk kamers zoeken daar, waar ik wat boomen en wat gras kan zien,
St. John's Wood of zoo iets, en daar waar 't 't minst duur is.
Schrijf mij nu nog maar eens een vaderlijken brief vol met raadgevingen, wilt je.
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En adresseer dien brief dan, als je hem gauw schrijft, p/a Mevrouw Van der Hoeven
huize ‘de Moeren’ Groot Zundert. Noord Brabant. Want morgen ga ik voor een tijdje
daar bij mijn aanstaande grootmoeder logeeren.
[1:4]
't Spijt mij erg dat wij niet eens beiden naar Ede hebben kunnen komen, en dat de
kans om 't dit jaar nog te doen al heel klein is; wij hebben nog zoo'n massa af te
doen vóór half Nov.
Nu Wim, antwoord mij maar eens uitvoerig, 't zou gezellig zijn als ik later in Londen
ook eens wat van je hoorde; ik zal ten minste zeker wel eens schrijven aan je.
Met beste groeten ook van Henriëtte aan je vrouw en jou,
je toegn. vrind
Rik R H

Willem Witsen aan Alphons Joannes Maria Diepenbrock
Plaats: Ede
Datum: 24 oktober 1893
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/128-06

[1:1]
Ede
de Zonneberg
24 Oct. 1893
Beste Fons,
't Is al lang geleden dat je de vriendelijkheid hadt Betsy en mij een afdrukje te
zenden van je stuk in de N.G. Wij beiden bedanken je zeer, - ik heb het meer dan
eéns gelezen en ik hoef je niet te zeggen hoe ik het vind. Jullie zijn allemaal heerlijk
aan den gang en als ik zelf niet zoo aan 't werk was - alle vergelijkingen daar gelaten
- zou ik jullie, litteratoren, gaan benijden. Ik hoorde juist van daag
[1:2]
van Hein dat Willem 29 nieuwe verzen heeft! - 't Is in de afzondering van het buiten
zijn, in het leven in mijn werk en te midden van de mooie rust om mij heen, een niet
geringe vermeerdering van heerlijk stil genot de mooie dingen van mijn groote (en
goede) vrinden te mogen benaderen, en ik voel geweldig dankbaar. Kom je niet
eens kijken? Op een van je tochten naar Amsterdam is 't van Utrecht af een kleine
omweg. Je zoudt er ons erg meê verblijden.
Vriendelijke groeten van Betsy en een hand van
je
Willem Witsen.

[1:3]
De kamers zijn in dit huis ruim en frisch en op de logeer kamer is geen (tikkende)
klok, - enorm van rustige stilte. Probeer 't eens. Dag Fons, tot ziens.
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 29 [oktober 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Zondag 29.
Beste Wim, schrijf toch eens. Hebben mijn laatste briefjes gemaakt, dat je heelemaal
geen lust meer in schrijven had? Maar heb je dan vergeten, dat ik je alles zoolang
en zoolang al gezegd had.
Onderwijl hebben wij hier allerheerlijkste dagen en ben ik hoe langer hoe meer 't
gelukkige ventje, dat op 't randje geweest is met al zijn sinistre, dadelooze dingen
zijn heele leven naar den ondergrond te helpen. Mijn leven gaat nu niet voorbij, 't
komt. Altijd je maar laten gaan naar een onschuldig willetje, o 't is zoo zonder schuld,
dat lieve kind. En elken avond ga je naar bed en hebt een stille warmte van binnen
en elke dag begint op nieuw voor je, alsof 't een dag is voor jou. En
[1:2]
't is 't zelfde voor je, dag van regen of dag van zonneschijn.
Onderwijl een vaag afweten van heel serieuse begrips-menschen bezig aan een
onderzoek. Zoo hebben ze gezeid. En je hebt mekaar gezeid, dat ze bezig waren.
Maar je hebt 't eigenlijk quasiment vergeten. 't Moet een vervelende bezigheid zijn,
denk je wel eens. Ik ten minste sta liever in mijn nieuwe schoentjes van Huf en
wandel daarop langs 't IJ om met zijn beidjes te kijken of de lichtjes nog branden
aan den overkant en of 't Tolhuis nog wel zijn best doet, dan in de zevenmijls laarzen
van een oud heer bezig te zijn aan 't opstellen van 't kort begrip eens levens. Mijn
leven, hoe was dat ook weer; mijn goede menschen, ik weet 't niet meer.
Beste Wim, 't kan nog een weekje aanhouden
[1:3]
maar langer niet. Ik denk wel, dat de oude heer A. van de week in Amst. zal komen.
Je moet eens aan Hein zeggen, dat ik nu de kamer met 't balkonnetje heb en zonder
't alkoofje, omdat dat zoo ongeschikt is door de gehoorigheid. 't Is O.Z. Voorburgwal
c

181 3 . Maar als je nu Maandag schrijft, zendt dan maar aan 't oude adres. (Ik
verhuis Dinsdag.)
Hoe gaat 't nu in Ede en zoo? Schrijf spoedig.
Groet allen hartelijk, een hand
van
Jan.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 november 1893
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
4 Nov. 1893.
Beste Wim,
Zooals ik je schreef beloofde I. mij gisteren dat hij naar Meyes zou gaan en dan
ook iemand zou bestellen om een kleed op te meten. Nu is er iemand geweest om
een kleed op te meten daar maak ik uit op dat I. bij Meyes zijn huur heeft verlengd.
Nu zou het natuurlijk het eenvoudigste zijn als ik naar I. ging om te vragen of hij het
gedaan heeft. Maar daar elk nieuw onderhoud met hem nieuwe complicaties geeft,
doe ik dat liever niet. En naar Meyes gaan
[1:2]
doe ik liever niet, daar hij zegt dat ik zonder woord ben. Schrijf jij mij nu hoe je staat
met Meyes, want voor dat ik weet dat we na Mei hier boven blijven is het kleed te
bestellen onzin. Het kost 220 - maar ik heb nog andere stalen besteld. Maar als dat
W. eenige jaren zoo'n werkgelegenheid bezorgt beteekent dat niets.
Ik heb I. nu ook maar niet je briefje gegeven daar dit nu niet meer noodig is. (Ik
verschrijf me zoo dikwijls om dat v. Deyssel hier zit te vertellen.)
Hartelijk gegroet ook Betsy
t.t.
Hein

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 november [1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
o

N 2
4 Nov.
Beste Wim,
Net toen ik je mijn vorigen brief verzonden had vond ik bijgaand briefje van I. in
de bus. Ik vrees nu dat hij alles bedorven heeft. Hij heeft zeker aan Meyes gezegd
dat hij wil inhuren maar dat hij met mij de conditie had gemaakt dat, als hij wegging
ik het zou onderhuren. Dat wil Meyjes natuurlijk niet. Ik had alleen gezegd dat ik
dan zou zorgen dat I. er geen schade bij zou lijden als hij wegging. Dit atelier van
I. kan zoo gemakkelijk weer verhuurd worden dat de risico heel klein is. I. had
daarvan natuurlijk niets moeten zeggen.
[1:2]
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r.

Het had alles zoo goed kunnen gaan daar ik juist van D v. Hoorn hoor dat hij iemand
in Laren weet die een tapijt zou leveren voor f 40 à f 50 zooals hij vroeger in zijn
studeerkamer op de Warmoesgr. zelf had gehad. Ik ga morgen ochtend dadelijk
naar I. toe, van avond kan ik hem niet meer vinden. Hij is uitgegaan en 't is nu 6
uur.
Hartelijk gegroet van
je
Hein

Marianne van Veenendaal (Macha) aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 24 november 1893
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
24 Nov. 93
à
Monsieur le royal maître,
Met de verzending der van u geleende boeken, verzend ik ook mijn besten dank.
- Ik kan niet nalaten u te zeggen dat ik enkele met 't grootste genoegen heb
doorworsteld, - vooral 't boek ‘Tribulat Bonhomet’ waarvan mij 't motto van 't eerste
stuk zoo bijzonder aantrok ‘Les cygnes comprennent les signes’.
Toch spijt 't mij dat ik mijn dank niet mondeling kan overbrengen, te meer daar ik
dan
[1:2]
nog eenige boeken kon uitzoeken, en... om 't portret van Betsy te zien, waaraan Gij
bezig waart, toen ik de oudste Wandscheer sprak.
Is Betsy's beeld voluit genomen, of is 't genomen zooals Jehane's?
Wat was 't toch een gezellige tijd toen Jo & ik op den Zonneberg logeerden! Hoe
genoten wij van hei en bosch en van alles, niettegenstaande de bewolkte lucht! Wat
een regens toen in de maand Juli! 't Deed mij veel genoegen, toen ik uit Betsy's
brief las, dat 't nu zulk helder weer in Ede was, en daarom prettiger om te
[1:3]
werken. Gaarne zou ik nog meer willen schrijven:
la phylosophie commande et n'obéit pas.
Wees zoo goed mijne beste groeten te doen aan Betsy, en ontvang voor jezelve
de sierlijke révérences van
Macha

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 december [1893]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bodega 1. Dec.
Beste Wim,
Ik was een beetje teleurgesteld daar net. Ik was maandag bij Groesbeek, juist
toen je brief daar kwam. Eilers vertelde mij, dat er van de week wat van je te wachten
scheen. Ik kwam er vandaag vol verlangen, maar er was nog niets. In elk geval
schijn je erg aan 't werk te zijn en van den mooien tijd te profiteeren.
Op mijn kamer, beste Wim, is alles weer in orde, alleen heb ik je herdertje
gehangen, waar de jongen en 't meisje geprijkt hebben. Het is een prachtig-mooi
wegloopend hondje, toch, dacht ik van morgen.
Mijn dagen zijn vrijwel 't zelfde:
[1:2]
ik heb heel genoegelijke avonden met Willem en Hein en ik voel me wijzer als
vroeger. Moge die wijsheid niet te laat zijn gekomen! Niet altijd is 't vreugde in mij.
Ik heb mij eigenlijk vergaloppeerd met dezen brief. Ik had n.l. niet gerekend op
den rand van 't tonnetje, die me nu schrijven doet uit den licht. Beste Wim, ik zweet
ervan neem mijn vreugde aan over jou verheugenis met je werk,
groet Betsy van mij en denk maar dikwijls op je stille hei-gangen aan
je altijd trouwen
Jan

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [17? december 1893]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Willem,
Alles hier is zoo goed en zoo kwaad als deze stad het geven kan in orde. Willem
gezond, krijgt steeds een grootere kop. Hij heeft in deze aflevering 40 verzen en
wat proza. Hein is zoo'n soort huishoudster. Gisteravond ben ik heel gezellig bij ze
geweest, heb voorgelezen en verder voor Willem gegoocheld met vernuft, de
Chineesche schim vertoond en kaart gelegd zoodat hij zich van 4 uur 's middags
tot half twaalf niet heeft kunnen ‘passionneeren’.
[1:2]
Jan is een idioot. Goed, zeer goed maar taai. Ik heb hem beloofd 'm binnenkort
eenige keeren weer flink onder handen te nemen. Hij weigerde halstarriglijk het
bestaan van eenige psychische Connexie tusschen zich en juffrouw.
De aflevering zal over vier dagen wel klaar zijn.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Spring gistermiddag op den tram, wie staat er achter op: de aritistiepige kippeborst.
Enfin ik was ook in Hoorn geboren, vond het dus niet noodzakelijk weg te springen.
De heer Dr. wordt door Hein bij den naam genoemd. Willem zit als i binnenkomt na
'm te kijken als een goedige leeuw, die een groote fluweelen
[1:3]
poot uitsteekt waar een mislukt korhoen een zijner vlederlooze vleugelen in
deponeert, onmiddelijk piepende, kraaiende en krassende, van wat zijn die
Hoornsche ‘krakelingen van Verwijs’ toch artistiek maag bederf. De dokter kneep
in dezelfde wangen, waarin ik hem noodlottiglijk eens moest knijpen twee [kleuntjes[?]
toen hij mij zag, en is van Willem weer weggegaan.
Hij had georganiseerd een groot diner, (Pelléas en Melisande, pardon fransche
tooneelspelers, die dat zullen opvoeren had hij uit Parijs laten komen, van avond
gespeeld, nee maar Amsterdam krijgt een artiesten-wereld, hou je stil), Fons moest
komen, Hein, Willem, Deysselhoff, Breitner, en dàn al die Franschen nog en van
Hoorn nog, en ‘[Weys[?] vrind’ Stuart nog, die - praat - altijd - als - of - zijn - tong een - plat - te - slak - is.
[1:4]
Daar krijg ik juist een briefkaart, dat van Tienhoven een dochter heeft. Zonderlinge
afwisseling van emoties in de wereld.
Ik ga onmiddelijk zijn (haar) horoskoop trekken want ik zie wonderlijk mooije
getallen. Ik zal jouw horoskoop ook eens trekken als je 't kurieus vindt, maar dan
moet je opgeven datum, dag v. week, maand, jaar van je geboorte en die van je
beide ouders voor zoover je ze herinnert, maar spreek er met geen Nollisten of zoo
over.
Nu heb ik geen tijd meer. Laat aan Betsy even dezen brief lezen, en - : ik zit
voortdurend in een rood halsgewaad en gevoel mij er gansch in thuis.
Groet Mej. W. en Nol. Zoo hij nog bij je is, en ontvang een hand van
je vriend
Pet.
Ekskuus van 't gauw schrift.. v. Deyssel heeft eergister of zooiets een dochter
gekregen.

[1894]
Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: Soest
Datum: [maart 1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Soest (Station Baarn) 113A
Lange Eind
Beste Wim,

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Van harte geluk gewenschd voor je met deze gebeurtenis. Het heeft ons zeer
verrast. Door dat wij (in Limburg) zoo lang niets van elkaâr hoorden, wisten wij niets
van deze blijde verwachting. Feliciteer ook Betsy die 't moeielijke volbracht heeft van Titia en mij en dat alles nu maar gauw goed mag gaan - om veel plezier van je
vaderschap te beleven.
Zoo je ziet Wim, wonen we nu in Soest voor vast, ik wandel nogal veel in de
laatste tijd ga dikwijls langs Soestdijk - kijk bij de draai, waar die zwarte plank staat,
soms de Vuursche weg in - en zie me dan dikwijls in een speelwagentje naar Ewijks
hoeve voeren (in gedachten).
[1:2]
Ja - 't is een vreemde gedachte dat ik nu daar woon - in een mooi huis. (Vroeger
woonde er de dames Wisselingh.) Wanneer je lust hebt je ouwe vrind nog eens te
schrijven, doe het dan - er is stof genoeg.
Hoe heet je zoon?
Veel groeten aan Betsy.
Je
Jac v Looy

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen en Elizabeth Witsen-van
Vloten
Plaats: [Sloterdijk]
Datum: [± 20-27 mei 1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Lieve Betsy en Wim,
Je brief heeft ons zooveel goed gedaan, dat ik je terug wil schrijven zoo gauw
mogelijk, ik heb eigenlijk niets te zeggen dan dat ik niet begrijp waaraan wij zooveel
vriendschap van je hebben verdiend. Betsy is heel bedroefd, dat zij haar kindje niet
mag zien, maar heeft goeden moed, en zal zich wel flink houden. Zij is heel gezond
en heeft gelukkig nog geen koorts gehad.
Bij ons is gekomen en gebleven Lucie Broedelet, ons heel huis gaat nu veranderen,
daar
[1:2]
komt een vriendelijke gang in het moeilijkste.
Ikzelf blijf een kamp-hart van een God en duivel, en de zorg voor mijne vrouw en
mijn ongelukkig kind maakt mij nu wel zachter en zachter. Het is dan ook alles goed
zooals het gaat.
Wil Betsy Betsje nog eens schrijven? Zij vind het zoo heerlijk. Ikzelf Wim, zou je
graag zien, maar ik ben voor iedereen gesloten en ben al zoo gelukkig geheel op
je vriendschap te kunnen rekenen.
Ik wilde eerst, toen dit gebeurd was, allen van mij stooten om hunszelfs wil, want
ik weet niet of ik dit reeële en dagelijksch verdriet zoo kan maken dat ik anderen
wat geef, maar je kwaamt beiden en Willem en Hein en Jan en gaaft me je
vriendschap nog meer dan
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[1:3]
te voren - ik kan er niet aan twijfelen, dat is een puur licht van buiten als het in
mijzelve somberder wordt. Dit begint nu een belangrijke stoet van menschen te
worden, die innig veel om elkander geven.
Alle droefenis behoort toch maar bij de voorbereidselen van het Leven, en dat wij
ons verdiepen in elkanders verdriet kan ons alleen later samen doen gaan.
Blijf mij dan ook je vriendschap geven, de mijne behoort je.
Nu besten gegroet
je vriend
Pet
P.T
Je moet eens een tweede naam voor mij bedenken. Ik copiëer deze brieven dat
Batze ze later lezen kan.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 januari 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 2 Januari 94
Beste Wim,
Mijn beste wenschen vergezellen jou en Betsy in het nieuwe jaar.
Stumpff vertelde mij dat hij Lid van den Raad v. Beh. werd met behoud van zijn
tractement: f 5000. Van Kesteren wordt Directeur Gérant voor f 2500. Mr. Van
Loghem (Fiore della Neve godverdomme!) wordt de letterkundige in den Raad voor
f 2500. Stumpff wou mij ook wel in de administratie houden en zocht daarvoor een
vorm. Heel minzaam! -- Maar de ‘hoofdzaak’ zou weer voor mij worden
comédiespelen, omdat Spoor
[1:2]
niet goed meer wordt gevonden. Zoo zou ik dan een f 2500 kunnen krijgen, maar
de Raad weet, volgens Stumpff, nog niets van dit plan. Het laatste zal hij, vermoed
ik, liegen, want Schimmel kan toch niet denken dat ik in Peking woon.
Enfin - dan kom ik van het gesecretaris wat los. Die malle directie, die met den
regisseur mee f 14.000 zal kosten, kan toch niet blijven bestaan, en ik zal mijn
pruiken wel weer op mijn kop zetten. Wat denk jij er van? Nu ik in zes jaar bijna niet
gespeeld heb, vinden ze mij een acteur, die f 2500 verdienen kan!
Breitner zegt dat hij zelf wel vergrootingen zal maken. Volgens hem is het portret
[1:3]
van Mesquita geén vergrooting, maar wat ver-af genomen in een zeer groot toestel.
Nu, Wim, dat had hij!

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Van Frans kreeg ik plotseling een brief uit Heerlen. Hij is ‘groote looper’ geworden
en marcheert dikwijls zes uren per dag. De wereld vindt hij een groote ‘blague’, en
hij moet in afzondering leven, zoolang hij geen geld en geen betrekking heeft - maar
hij is tevreden. Ik zond hem dadelijk een grooten brief.
Zaterdag middag ben ik tot half acht bij de jongens geweest - maar die vervloekte
Van Hoorn kwam weer. Die man pikt tegen de ruiten, en komt maar uit een akelig
[1:4]
soort nieuwsgierigheid. Op alles wat Willem zei, antwoordde hij: ‘Dat geloof ik wel!’,
en hij vroeg Willem om een vers te lezen. Willem wou het doen, maar vergat het
weer en dan maakte de dokter een affreus uitnoodigend handgebaar, waar W. niets
van zag. Toen zei hij gelukkig: ‘ik kan het nu niet lezen’.
Oudejaarsdag ging ik in Den Haag eten en kwam met den laatsten trein terug
omdat de oudelui vroeg naar bed gaan. Ik dacht aan je revolver, Wim, van verleden
jaar. Poes was ziek en Mina was er geheel van overstuur. Ik ben bang dat hij sterft.
Groet Betsy hartelijk.
Je
Nol

Willem Witsen aan Jan Theodoor Toorop
Plaats: Ede
Datum: 9 januari 1894
Verblijfplaats: KB T.C. C 155, 3 en 4

[1:1]
Ede 9 Januari 1894
Beste Toorop, Wat woon je toch ver; - 'k zou zoo graag eens met mijn vrouw je een
bezoek komen brengen maar wij komen tegenwoordig hier heelemaal niet van daan;
- hoogstens ga ik even naar Amsterdam als ik er iets te doen heb. Je werkt zeker
altijd even druk; ik heb in lang niets van je gezien: 't laatste was in Brussel ‘O Grave
Where is Thy Victory’: het mooiste wat ik tot nog toe van je - en dat is nu al bijna
een jaar geleden!
[1:2]
Ik hoor hier van niemand iets en ik werk veel; ik heb feitelijk nooit zoo veel en zoo
prettig gewerkt, - 't is hier 'n mooi land, vooral in den winter; alleen, den laatsten tijd
ongepermetteerd koud.
Hoe maak je 't tegenwoordig? Schrijf mij eens een en ander, wil je? Wij hadden
verleden jaar in Amsterdam soms nog wel een aardig dagje samen ten minste voor
mij was 't zoo. Ook o.a. de dagen dat Paul Verlaine in Amsterdam was. À propos,
weet jij het adres ook van Verlaine of kan je 't voor mij te weten komen? Ik heb nog
altijd portretten voor hem liggen die 'k hem gaarne
[1:3]
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zenden woû. - In het voorjaar hoop ik dat je met je vrouw eens hier komt kijken, ik hoop ook dat 'k dan eens wat te zien heb dat je interesseert. Maar vóor alles moet
je mij eens schrijven, ik ben heel verlangend eens iets van je te hooren.
Betsy verzocht mij je te groeten. Doe s.v.pl. mijn vrindelijke groeten aan je vrouw
en geloof me
je
Willem Witsen
P.S. Je zult mij verplichten als 't niet te veel moeite is, mij bij gelegenheid de boeken
[1:4]
terug te zenden die je mij in der tijd gevraagd hebt: 't zijn twee deelen van de N.
Gids en de vertaling van Mallarmé van de Raven, zwart gebonden. Hartelijk gegroet
W.W.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 20 januari 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 20 Jan. 94
Beste Wim,
Zoodra je weg was, ben ik weer ziek geworden: pijn in mijn hoofd, en bij mijn
ooren, algemeene labberlottigheid. Een nacht sliep ik met mijn reismuts - (met
bandjes onder mijn kin vastgebonden) - over mijn ooren, zoodat M. (met verlof) mij
uitlachte en niets meer van me weten wou. Van daag ben ik voor het eerst een
beetje beter, het was of er messen in mijn hoofd staken, en nu heb ik courage om
je een woordje te schrijven.
Maandag jl. kwam ik bij de jongens en vernam daar van
[1:2]
Hein dat je juist bij hen vertrokken was en Zaterdag 13 en Zondag 14 dezer het
avondje bij hen had doorgebracht. Ik vermoed nu dat je Zaterdag, toen ik je heb
weggebracht bij den Amstel uit den trein zijt gevallen en toen terug naar Amst. bent
gewandeld. Wim, heb je je niet bezeerd?
Zooa (Excuseer) Zooals je al zei, willen ze mij bij de Vereeniging bebliksemen.
Ze zullen mij aanbieden f 1300 als acteur en f 700 als ‘adjunct van den litterairen
gedelegeerde van den Raad van Beheer’. Een affreus baantje
[1:3]
en f 300 minder dan nu.
Ik zal er tegen vechten zooveel ik kan, maar ik wou dolgraag dat ik iets anders
wist om te leven en ze dan adieu zeggen. Ik tob er zoo over en 's nachts krijgen
Stumpff en Schimmel en Van Kesteren en Van Loghem en De Leur groote muilen
en uitgerekte koppen, en ik zie ze tegen mij blazen.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik weet wel dat ik leven moest alsof het mij niet aan ging en eventjes denken dat
het wel terecht zal komen, maar dat kan ik alleen als jij hier bent.
Groet Betsy hartelijk,
je vriend
Nol.

Jan Theodoor Toorop aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 20 januari 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
‘Villa Liban’
Beeklaan s' Hage.
20 Januari 94
Waarde Witsen,
Ik had je hartelijk schrijven al eerder willen beantwoorden, maar ik ben zoo naar
geweest met de Influenza en heb wel vijf à 6 dagen in bed gelegen. Je begrijpt mijn
lust tot iets uit te voeren. Gelukkig begin ik nu weer te werken en heb eenige nieuwe
dingen gemaakt, waar ik een beetje tevreden over ben. Zij moeten voor fresco's
dienen, en daar ik geen bestellingen krijg voor Fresco's, voer ik ze maar in 't klein
uit - met kaders erom die de lijnen releveren en de figuren dragen. Ik zend ze naar
de Libre Esthetique' van Brussel over een week. Je weet dat de XX is ontbonden
en ‘La Libre Esthetique’ er voor in de plaats is gekomen.
[1:2]
Het doet mij genoegen te hooren dat het jelui goed gaat in Ede en dat je ook zoo
prettig gewerkt heb. Het moet heerlijk wezen om eens zoo'n tijdje uit het
menschengedoe te leven. Ik verlang er tenminste weer naar zooals toen in Katwijk.
Ofschoon wij hier buiten zitten vragen er toch veel Haagsche snuitertjes uit
nieuwsgierigheid of babbelzucht mijn werk te zien. Dit verveelt mij zeer..
Er is anders genoeg voor de lui te zien hier in den Haag. De eene tentoonstelling
volgt den andere. Allen even banaal.
Maeterlink is hier geweest, doch ik kreeg dien dag zoo de koorts (begin van
Influenza) zoodat ik verplicht was, weer in huis te kruipen, toen ik bezig was in de
stad inteekenaren te krijgen voor Lugné-Poe. De boel heeft zoowat weer fiasco
geleden ofschoon er volop belangstellenden waren.
[1:3]
Ge vraagt mij t' adres van Verlaine - rue de Broca. Men zegt dat 't genoeg is. Ik kan
't nummer niet te weten komen.
Gedurende mijn ziekzijn is er vergadering van de Etsclub geweest. Ik hoor dat
men dit jaar besloten heeft alleen boekversierders te inviteren en wanneer die plaats
zal hebben - weet ik niet. Hoogstwaarschijnlijk in April dan zal Pulchri weer ontruimd
zijn; want de vakken tentoonstellingen-ziekten heerschen dan nog tot dien tijd.
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Jelui moeten ons eens komen verrassen, maar komt dan over 14 dagen, want
mijn vrouwtje gaat de volgende week voor een weekje naar Brussel. Als zij terug is
komen wij ook een dagje in Ede.
Ik zal de boeken, die ik zoo onbeschaamd lang heb gehouden een dezer dagen
terug zenden, en dank je nog wel voor t' leenen, maar lach me niet uit dat ik ze zoo
lang heb bewaard.
[1:4]
Holst zooals je weet zit bij Shannon en Rickets in Londen.
Misschien kom ik over een week eens een dagje over. Zal je echter vooruit laten
weten.
Ontvang met je vrouw onze hartelijke groeten en geloof mij
je toeg.
J.Th.Toorop

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 22 januari 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
22 Jan. '94.
Beste Wim,
Ik kan nog niet weg. Voorloopig is alles van de kant van de ouders mijner vrouw
in orde gebracht, dat zij toestemmen in een huwelijk, zoo spoedig mogelijk, maar
waar mijn vader niet van wil weten. Morgen (Dinsdagochtend) ga ik naar Haarlem
met mijn vader spreken. Ik heb je een verzoek te doen, van welks inwilliging veel
afhangt. Spreek er eens met Betsy over.
Mijn Betsy kan voor haar omgeving niet veel langer meer thuis zijn, zou je
[1:2]
haar te logeeren willen vragen en kunnen hebben, ik zoek dan intusschen een huis
in de buurt, richt het zoo goed als het gaat in, waar wij dan samen intrekken ook
weer zoo spoedig mogelijk, alles zou dan binnen eenige weken zich zoo moeten
afspelen - ik durf het je vragen omdat je mij zeide, ik wou dat ik meer voor je kon
doen, (maar weet niet hoe het staat met je eigen omstandigheden, de inrichting van
je huis etc.) - ook omdat ik hare ouders in staat acht haar ellendig te behandelen
om hun figuur te redden voor de buitenwereld. Ik stelde het aan haar vader als plan
voor, hij vond het goed, en nu ik eenmaal zijn toestemming heb, is die van mijn
vader een zaak van eenige maanden,
[1:3]
en zal hij, dit begrijpende, ook nu reeds zijne toestemming per slot niet kunnen
onthouden. Ik denk er over volgende week eenvoudig hier ten stadhuize aan te
teekenen, zoo mijn vader op zijn stuk blijft staan, hij moet dan maar zien, wat hij
doet.
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De krankzinnigendokter, die een brief naar Ede zond, vond ook aanleiding voor
zijn vermoeden, in het feit, dat ik in mijn verzen, aan 't eind der regels, woorden half
afbrak, dat had nooit een dichter gedaan, goed zoo. Ook vond hij het drinken van
portwijn, het rijden in vigelante's, het rythmisch spreken, het grijze jas hebben, het
geschreven
[1:4]
hebben van 't woord ‘verrek’ duidelijke bewijzen van een menschelijkheidsloos
hersenbestaan.
Ik zou het heerlijk vinden, als je het kon schikken, ze is zoo lief; je weet niet, beste
Wim, welke afschuwelijke woorden en uitingen ik weer heb moeten hooren, van àlle
kanten, behalve v. T. en zijn vrouw is de heele wereld hier een conventie-gedrocht.
Maar beste Wim, ik kan niet meer schrijven, ik ben vol strijd en moeheid, morgen
(Woensdag) of op zijn laatst overmorgen kan ik.
Groet Betsy, en geef een hand aan
je vriend
Pet.

B. Tideman Jzn. aan Willem Witsen
Plaats: Haarlem
Datum: 27 januari 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Haarlem. 27 Januari 94.
WelEdele Heer!
Mijn oudste zoon is in uw huis. Ik behoef u niet te zeggen ten gevolge van welke
heillooze verwikkelingen. Het is waarschijnlijk dat hij in een toestand van zenuwziekte
verkeert, die medisch hulp noodig maakt.
Nu is mijn dringend verzoek, dat gij en uwe vrouw uwe medewerking verleenen
r.

wilt, dat hij zich stelle onder behandeling van D Wellenbergh. Ik vertrouw dat gij
tot zijne wezenlijke vrienden behoort, die hem wezenlijk van dienst willen zijn.
Gaarne ontving ik daarvan uwe stellige verzekering, dan zult
[1:2]
gij de beleefdheid willen hebben mij tevens mede te deelen of gij al eenig goed
gevolg van uwe bemoeiingen ziet.
Niet twijfelende aan uwe bereidwilligheid tegen over een diep geschokten vader,
noem ik mij
uw dienstw.
B. Tideman Jzn

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 januari 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
30 Januari 94
Allerbeste Wim, Ik heb behoefte je even te schrijven. 't Is hier een beetje triest in
den laatsten tijd. Hein is nog altijd heel anders dan gewoonlijk om dat onverwachte
ongeval, en ik zelf ben in den laatsten tijd sukkelend. Ik heb een paar dagen gehad,
dat ik dacht, dat ik longontsteking had, want alles deed mij pijn, mijn schouderbladen,
vooral mijn linker en als ik diep ademhaalde, mijn middenrif, en ook de linkerkant
van mijn borst. Door applicatie van watten en kamferspiritus is dit nu vandaag
[1:2]
veel beter geworden. Maar ik blijf toch den heelen dag suf. Toch heb ik nog den lust
gehad om ± een 40 tal nieuwe sonnetten te maken, waarvan er een stuk of 24 in
en

de Februari aflevering zullen komen, die den 10 of zoo uitkomt, ook is er een
superbe dramaatje van Stella ingekomen. Al de copie voor de aflevering is reeds
aanwezig.
Donderdag hebben Hein en ik een bezoek op de koffie gehad van Stella,
gechapronneerd door M[n[?]heer en Mevrouw Versluys. Stella is een heerlijk meisje,
kinderlijk natuurlijk te samen met gedistingeerd, zonder de minste pretentie of
aanstellerij.
[1:3]
Tak heeft nog altijd niets van zich laten hooren. Van de week heb ik Huzzle-puzzle
bij mij gehad, die mij verlof vroeg, om ‘Sappho’ te mogen laten vertoonen, bij de
inwijding van het verbouwde Arti, en bood er mij f 100 voor. Ik heb toen gezegd, dat
ik die f 100 niet wou hebben (stom genoeg!) en dat ik liever wou, dat ze Rhodopis
zouden geven, daar dat meer geschikt was. Horst beloofde het aan de heeren te
zullen zeggen, maar ik heb er tot dusverre nog niets van gehoord. Kom je nog eens
gauw, Wim, we zitten hier zoo eenzaam, Jan is de eenige onzer overgebleven
vrienden.
Met groeten aan Betsy en Pet, en een hand van
je
Willem.
Beste Wim ook een hand van
Hein.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 februari 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Amst. 5 Febr. 94
Beste Wim,
Dat eksteroogen middeltje zond ik je van morgen. Moge het je helpen en dus
goed overgekomen zijn! Ik nam een scheermes en sneed die dingen uit, wat me
altijd goed bekwam; als je begint is het een beetje wee, maar het went gauw.
Van Pet heb ik 't zoowat gehoord, maar ik weet niet waarom hij meende dat die
mijnheer E. naar zijn kamer zou komen en dus kan ik de kwestie niet begrijpen;
bedonderd vind ik het dat hij vervolgd wordt. Hij moet dien schoonvader en zijn
familie voor krankzinnig la[1:2]
ten verklaren. Daar is meer reden voor dan omgekeerd. Katharina Alb. Thijm moet
er maar een roman over schrijven. Vrijdag kreeg ik een klaag-geldbrief van haar
broertje. 's Avonds stapte ik naar Chap en verzocht hem Van Looy eens te manen.
Chap gaf mij toen zonder dat ik er hem om vroeg honderd pop. Ik was er vreeselijk
blij mee, en Karel begrijpt er niemendal van.
Je hebt zeker gehoord dat Willem weer minder wel is. Hij kan niet eten en voelt
zich zwak. Gelukkig begint hij nu melk te drinken. Hein inviteerde mij om wat meer
te komen, want het is
[1:3]
er triste.
Laatst tracteerde George mij op een oestertje en een fleschje Sauterne. Hij was
verbazend aardig en heel blij omdat hij het zoo deed. Toen wij er van daan kwamen,
zei hij, dat hij er goedkoop was afgekomen, want hij rekende dat het wel f 25 zou
kosten.
Met Schimmel heb ik gesproken. Hij beweerde dat alles voor mij bleef zooals het
nu was. Ik zou alleen een anderen titel krijgen en comediespelen hoefde niet. Van
Loghem zou eigenlijk zijn werk gaan doen, want hij had er genoeg van.
Ik kan er niets tegen doen dan zaniken om die f 300
[1:4]
die ze mij willen afnemen, te behouden, maar ik vrees dat ze het niet zullen doen.
Ik ben eigenlijk onmogelijk, als acteur en als administratieklerkje, en ze willen mij,
geloof ik, bibliothekaris maken en toevoegen aan Van Loghem. Ik word behandeld
als een oud heertje, dien een baantje wordt toegestopt.
Hartelijk gegroet met Betsy en Pet.
Je vriend
Nol

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: Ede
Datum: 18 februari 1894
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Ede 18 febr. 1894
Amice,
Ik ontving zooeven een schrijven van Loggen waarin hij beweert dat je de lijsten
die ik om mijn teekeningen op je verzoek heb laten maken weigert te betalen op
grond dat je dit bedrag met mij verrekend hebt. Dit is natuurlijk een mis verstand
dat ik je gaarne zal ophelderen te meer daar dergelijke beweringen op zijn minst
genomen heel onaangenaam voor mij zijn. Je zult je herinneren dat je nog f 50 van
mij kreeg waar van je bij gelegenheid van eén van je laatste bezoeken in de
Parkstraat tegen mij zei: verreken die maar
[1:2]
met die lijsten, op mijn rekening van Loggen voor '92 komen die drie lijsten voor en
en

d

d

wel den 24 febr. 1, 2½ Eiken lijst, enz., enz. à f 21.95 en den 12 Mrt. 2. 2½ dito
dito à f 49.50. Hiervan heb ik Loggen bij het gedeeltelijk betalen van mijn rekening
de f 50 verrekend die ik je nog schuldig was en hem verzocht de resteerende f 21.45
op jouw rekening over te dragen. Je ziet hieruit dat er van mis verstand verder geen
sprake zijn kan en je zult mij genoegen doen dit met Loggen in orde te brengen.
Ik ben dezer dagen in Amsterdam geweest en hoorde veel over een
[1:3]
magnifieke schets die je hebt van Isaac Israëls. Bij gelegenheid houd 'k mij
aanbevolen om die eens bij je te komen kijken.
Met vriendschappelijke groeten ook s.v.pl. aan je vrouw
steeds t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ede
Datum: 5 maart 1894
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18015

[1:1]
Ede 5 maart 1894
Amice,
Van morgen is Betsy bevallen van een jongen.
Alles naar omstandigheden wél.
Met vriendelijke groeten aan Kitty
t.t.
Willem Witsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
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Plaats: Amsterdam
Datum: [6 maart 1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Dinsdag
Allerbeste, gelukkige Wim,
Ik feliciteer je wel hartelijk met zoo'n goeden afloop. Een zoon, dat is om geprikt
te worden in je maagie, en om te schateren van plezier moet 't zijn voor jou, een
zoon. Bid voor me, zou ik haast zeggen, want ik denk er den heelen dag aan, dat
jij een zoon hebt en ik niet. Dit is geen aardigheid. Aardigheid... of liever consequentie
is dan altijd, dat je je op zoo'n dag geweldig in den een of ander vinger snijdt en op
't laatst je pen niet hoûen kan, de dingen die je nu doorleefd hebt - de simpele
meedeeling in je briefje al ontroerde. Dat zijn
[1:2]
dingen (als die van jou nu) om er van te lezen, om er van te vermoeden en zeer stil
te worden, wetend van dikwijls niet sterk te zijn.
Feliciteer Betsy van mij en zeg haar dat Jan heel blij is met jullie geluk en dat ze
maar heel zoet moet zijn en gauw beter worden.
Dag Wim een hand van
Jan.
P.S. Als je dingen in Amst. te doen hebt, schrijf of telegrafeer dan maar. Dag Wim

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 maart 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 12 Maart 94
Beste Wim,
Ontvang met Betsy mijne oprechte gelukwenschen omdat je zoontje van daag
een week oud is. Ik vind het alleraardigst dat hij naar Willem heet. Nu-nu beleef
maar veel plezier aan den jongen! Zijn peetoom maakt het heel goed; hij heeft
waarschijnlijk koorts gehad.
Vrijdag avond kwam ik uit P. terug. Ik ben dus bijna een week weg geweest, en
ik amuseerde mij heel goed in mijn eentje.
Is je vrouw wel? Doe haar s.v.p. mijne hartelijke groeten.
Als steeds, Je vriend
Nol.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 maart [1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 14.3.
Beste Wim, ik ben juist in een heel teere stemming nu ik je brief ontvang. Men had
vandaag aan mijn lichaam moeten morrelen en ik was zeer vermoeid (zooals dat
dan aanvoelt). Toen viel ik na den eten in slaap. Ik droomde, er was veel volks op
den Dam, dat de Prinses ging zien. Wij kwamen met heel veel sterke knapen, met
een wil van de Telegraafloods àf, (ik hou me heelemaal in de gewaarwording van
den droom) en Pet - Eigenlijk was het Pet en Pet en Pet.. - was er grandioos bij met
zijn bleeken kuif, uit de Gravenstraat. Maar in den muur van de kerk was een nisje
uitgehoûen als een kooitje en achter tralietjes zag ik daar ‘het inlandsche vogeltje’
zitten, droef en verlangerig naar het feest en het princesje. Het vogeltje heette
‘gouden meisje’, dacht ik in mijn slaap; het was een vogeltje, maar ik wist wat het
al voelde van droefenis en zoo. Daarom ben ik omgekeerd en heb de tralies
opgeschoven; nog voel ik 't blije, wichtlooze neertippen op den toegestoken vinger
en 't omslaan der teentjes. Het overkwam mij alles zoo teer, dat ik weende, en de
luttele warmte der veertjes was mij als een vergiffenis, voor wat wist ik niet. Het was
[1:2]
een gemakkelijk gaan der dingen; uit mij spraken ook de antwoorden. Mijn vragen:
of ze haar kapje niet òp moest hebben en zoo. Ik zag het kapje, dat niet te vinden
was en dat ik nooit had gezien, erg duidelijk; het was heel klein, vaal rood en
heel-even dof goud.. De menschen, die ik er naar moest vragen, wisten 't niet.....
Beste Wim, ik las toen in Brandt van Vondels laatste levensjaren. Dat is heel mooi
en erg aandoenlijk. Ik zal het Hein eens laten lezen. Vandaag las ik 't voorafgaande,
Vondel in zijn tijd. Dat doet mij telkens aan Willem denken. Maar ik geloof, als ik
hieraan kom, ik veel niet begrijp.

[1:3]
Ik moet je nog veel verhalen, maar helaas de tijd ontbreekt mij nu; ik moet over een
uur naar kantoor tot 2 uur vannacht. Neem dit dus voor lief, beste Wim, ik zal veel
aan je denken,
geloof mij altijd
je
Jan.
Groet Betsy van mij en zeg haar dat ik erg verlang het kindje te zien, dag beste
Willem.
Hou goeden moed.
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 april [1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 2 April
Zeer goede Wim,
Ik zit zoolang al uit te kijken naar een brief van jou. Nu denk ik, hij zal heel gauw
komen, nog deze week. Dikwijls stel ik me voor hoè 't eigenlijk gekomen is indertijd,
dat je zoo'n grooten steun voor mij waart. En dan kom ik weer terug op de avonden,
altijd, avond na avond, dat ik meeging naar de Parkstraat. Het waren jouw geduld
en stille belangstelling toen, waardoor ik me zoo dikwijls kon uiten. Wat ik wel zeggen
wou in 't begin van de week... dàt ik 't zeggen kon voelde ik op-eens eerst op 't einde
van de week. Dat is 't heerlijke van samen in één stad te zijn. Al van gister voel ik
zoo terug in de laatste twee jaren en ik heb gedacht vandaag voor de schrijftafel,
dat 't hebben van portretten soms heel verdrietig is. Als je er voor staat, Wim, en 't
is sprakeloos. Maar nu moet je me eens gauw schrijven, hoe alles thuis gaat. Ik
[1:2]
zelf zou heel graag bij je komen, maar ik ben om den dag gewoonlijk afhankelijk
van S. Ik werk hem in alles in de hand, maar 't duurt treurig lang. Weet je al van
Pet. Hij is secretaris van de N.G. geworden. Het is een prachtige vèrziende daad
van Willem geweest. Willem en Hein hebben er een week gelogeerd bij Pet. Willem
komt elken dag uit, maar loopt nog slecht en soms is hij neerslachtig, zooals
gisteravond bij voorbeeld. Maar eten en die dingen zijn vrij wel. Morgenavond ga ik
naar Pet tot Woensdag overdag. Hij heeft een studeerkamer, magnifiek. Het huis
is nu zoo wat in orde. Verleden avond was ik er even; hij verzocht mij toen je te
schrijven, dat hij zoo graag eens kwam, maar dat alles hem verhindert nu uit zijn
huis te gaan. Betsy is verschrikkelijk aardig voor ons. Het is net of je elkaar al jaren
kent. Enfin, zoo moet 't ook eigenlijk altijd zijn met goeie menschen onder elkaar.
Maar, je weet toch Wim, dat Hein óók redacteur is geworden? Er zijn dus weer drie
namen op. Van de aflevering is nog maar heel weinig. Tot nog toe alleen van Hein
de vertalingen, een groot vers van verleden jaar en een sonnet. Ikzelf heb niets. Als
ik dat kon, zou
[2:3]
ik geweldig blij zijn. Maar tot nog toe is het nog niet gekomen. Hein en ik maakten
van morgen een wandeling. We praatten over je en verlangden zeer je te zien. Hein
liet je nog zeggen, dat Willem nooit schrijft tegenwoordig en dat is wel de waarheid.
Nol zal een beetje vreemd hebben gevonden, dat ik, verleden bij hem, eenigzins
aprupt weggegaan ben. Mij werd 't duidelijk op straat. Ik schijn een maagkatarh te
hebben gepakt en moest geweldig braken. Ik zal eens naar hem toegaan.
Nu Wim, schrijf nu gauw en kom dan direkt.
Groet Betsy van me.
t.t.
Jan.
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Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 25 april 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 25 April 94
Beste Wim,
Het spijt mij verschrikkelijk dat ik Zaterdag niet bij je kan komen. Ik had er alles
zoo mooi op ingericht en nu werd van avond uitgemaakt dat wij Zaterdag, Zondag
en Maandag avond Shylock moeten spelen, waarin ik de prins van Arragon ben.
Bedonderd! Jan komt Maandag middag met den trein van drieën bij je en hij had
mij zoo graag in een boschje willen zien. Hij
[1:2]
gaat dan Dinsdag - neen Woensdag weer met je terug naar Amst.
en

Ik reken er nu vast op om na den 14 Mei een paar dagen bij je te zijn, want ik
moet eens kennis maken met je zoontje.
Vele hartelijke groeten voor Betsy.
Als steeds, Je
Nol

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 10 mei 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 10 Mei 94
Wimpie, ik ga met Juni op een ongemeubileerd bovenhuis wonen, Prinsengracht
bij de Leidsche Gracht, voor f 260. Hoe vind je dat, schelm? Nu zal ik een bed
koopen, en twee stoelen met een tafel, waarvoor ik f 300 heb geleend. Het is
bedonderd dat je niet hier woont, want dan zou ik je vragen mij te helpen om een
kleed te leggen, den boel te behangen en de gordijnen op te hangen, want daar
ben ik te dik voor. Ik stel er mij veel van voor om in plaats van naar honden en
Maria's Stuart naar je etsen te kijken. Er moet ook een glazen deur, die heel leelijk
is worden weggemaakt.
[1:2]
Het gaat niet, als jij mij aan mijn lot overlaat. Je dient eens overtekomen om dat
zaakje te regelen. Ik heb ook zwaar gedacht over den Amsteldijk in Nieuwer-Amstel,
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maar het heeft daar niets van Amsterdam, en alleen een balconnetje was er aardig
van.
Zeg Wim, wat zijn Kareltje en Chap en Kobus nijdig! Ze moeten maar een ombertje
met elkaar maken, en o! o! o! ze hebben de proeven niet nagezien! Die lui merken
niets dan zichzelf, maar heel akelig; ze vinden het niet eens grappig dat ze in hun
eigen strikken, zoo netjes vast zitten. Kijk, kijk, kijk! daar hebben ze als
[1:3]
de bliksem hun stukjes gestuurd aan de nieuwe redactie, en nu staan ze er warempel
toch in onder het secretariaat van dien mijnheer Tideman, met wien ze niets te
maken hebben. Goddank er is nog een Amsterdammer, die weet het - want die zegt
dat het niet ‘in het reine’ blijkt te zijn. Ik verlang naar de brochure van Pet.
Tot mijn groot plezier ben ik van die Amstelstraat-jodinnen-hoeden àf en zit ik
weer in de Plantage.
Het lied van Hein vind ik heel mooi, en het dag-worden van Jan oók. Ik houd heel
veel van Jan - veel meer dan toen jij nog in Amsterdam was, want toen ging
[1:4]
het tusschen ons altijd over jou heen.
Zondag ga ik in Groningen Poulet spelen - je weet wel van ‘kwaad ervaren’. Als
ik na den vijftienden eens bij je kan komen, zal ik je op weg naar den trein wel
telegrafeeren, want met dat afschrijven moet het uit wezen. Wij hebben er niemendal
aan.
Dag Wim - veel liefs voor Betsij en den kleinen Willem en den haan.
Voor Poes zal ik een vigelante nemen om hem naar de Prinsegracht te vervoeren.
Je
Nol.

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: 's-Hertogenbosch
Datum: 22 mei 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim en Betsy,
Ik wilde jelui mijn verloofde voorstellen Freule Elsa de Jong van Beek en Donk
te Hintham bij den Bosch. Weldra hoop ik in de gelegenheid te zijn, dit mondeling
te doen. Ik verlang zeer jelui te zien. In Sloterdijk zijn treurige dingen voorgevallen
die jelui waarschijnlijk wel weet. Met Willem gaat het geloof ik slecht. Ik weet wel
dat hij veel overdrijft wat zijn kwalen betreft, maar toch gaat het hem niet goed. Mag
ik mijne aanstaande zeer in jelui vriendschap aanbevelen.
Gelooft mij als steeds
t.t.
Fons Diepenbrock
's Hertogenbosch 22 Mei 94
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [22 mei 1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Dinsdag
Ja, beste Wim, nu zal ik je een en ander van Sloterdijk vertellen. Vrijdagnacht had
ik nachtdienst. Te 3 uur in den nacht kwam Hein om te telegrafeeren en de baker
te halen. Om half vijf is het kindje geboren. Zaterdagmiddags ontmoette ik volgens
afspraak Willem en Hein in de bodega. Ze waren zeer ontsteld en wilden eerst liever
niets uitlaten. Hein was heel beroerd. Het is zóó, beste Wim, het kindje ontbreken
de extremiteiten van den eenen kant. Maar gezien hebben wij het niet. Pet was
zondag, toen ik er was, heel verdrietig. Hij zei mij, het heeft zoo'n lief hoofdje en
zulke lieve oogjes; hij zei mij huilende, dat hij ervan ging houden.
Nu mag Betsy het niet zien van den dokter, vandaar dat het kindje ook de flesch
heeft. Ik ben gisterochtend naar mevrouw Versluys geweest. Ik moest trachten haar
van Sloterdijk te houden, omdat Betsy alleen maar rustig kan blijven onder
voortdurende invloed van Pet.
[1:2]
Het was nogal moeielijk, want ik kon het mevrouw niet direktelijk zeggen. Het is te
hopen dat zij mij begrepen heeft.
Je begrijpt Wim, dat elk hier het zoo'n beetje gaat weten. Het is heel jammer,
maar die dingen blijven nooit bedekt. Wij zijn hier allen onder den indruk; al het werk
is in den war. Willem en Hein komen in de stad eten b.v. en blijven hier dan tot den
laatsten trein; Zondag aten zij bij mij, maar gister en vandaag moet ik om twee uur
eten. Ik ben een beetje bang, beste Wim, dat mijn briefje van gister vrij onvolledig
was; ik hoop dat 't je niet te zeer teleurgesteld heeft.
Gisteravond laat ben ik even naar Nol geweest; hij zei mij, dat ik je beloofd had
te schrijven, maar dat niet gedaan had. Dat kan wel eens gebeuren Wim. Ik ben
weer aan 't werk en hoop een goed stuk klaar te krijgen. O, je moet nooit daarover
vallen Wim; ik ben soms zoo gelukkig en wel eens ongelukkig ook. Schrijf mij liever
eens heel gauw. Of nog liever; kom eens,
[1:3]
want ik durf niets te beloven. Dat komt ervan als je pas bent op je vingers getikt.
Beste Wim, die beroerde menschen hebben mijn kachel gemoerd. Maar ze moeten
hem van middag weer van Zolder halen. Ik schrijf hanepooten van de kou.
Groet Betsy recht hartelijk, een hand
van
Jan.

Willem Witsen aan Alphons Joannes Maria Diepenbrock
Plaats: Ede
Datum: 24 mei 1894
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Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/128-07

[1:1]
Ede 24 Mei 1894
Beste Fons,
Ik wilde je even bedanken voor je brief; ook uit naam van Betsy. Wij verlangen
beiden zeer kennis met je meisje te maken; 't duurt niet lang meer dan bloeien de
bloemen allen: dan moet je zamen eens komen je kunt hier heerlijk wandelen. Ik
weet zeker dat ons jongetje tegen je lachen zal, hoewel hij dat tot nog toe alleen
tegen zijn moedertje doet. 't Was een heel verblijdende tijding en ik wou wel dat 'k
zeggen kon hoe heerlijk ik je komend leven
[1:2]
voel; - maar dat hoeft niet. Maar de zon is eenigzins verduisterd; waarom Fons,
waarom heeft Pet niet meer geluk? Die heerlijke Pet en die lieve arme Betsy. 't Zal
wel goed zijn maar 't is hard en moeielijk vooral voor haar. Willem en Hein zijn hier
een dag of tien geweest; 'k vond Willem wel zorgwekkend om den anderen of om
de twee dagen; maar ik weet niet of er, in 't groot, reden is voor bezorgdheid; wat
weet ik, wat begrijp ik ervan hoe 't in dat hoofd gesteld is? Als 'k met hem praat of
liever als hij praat tegen mij
[1:3]
dan voel ik dikwijls, maar 'k kan het niet beredeneeren, dat alles in orde is - alleen
als 'k het wil begrijpen ontgaat 't mij. Vergeef mij deze mededeelingen die te
onvolledig zijn om gedaan te worden.
Doe onze vriendelijke groeten aan je meisje en ontvang zelf een hand van
je
Willem Witsen.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 26 mei [1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 26.5.
Beste Wim, je brengt me eenigzins in verwarring. Heb je dan niet mijn tweeden brief
ontvangen. Daarin heb ik je toch alles zoo duidelijk geschreven zoover ik wist. Ik
zei daar dat aan den eenen kant de extremiteiten niet ontwikkeld waren. Maar er is
niemand die het gezien heeft en den dag dat ik Pet sprak zei hij mij nog huilende
dat de baker hem op méér opmerkzaam had gemaakt. Juist òmdat het, ook volgens
den dokter, zoo verkeerd voor Betsy, ook voor het vervolg, zou zijn het kindje nu te
zien, heb ik mevr. Versluys te kennen gegeven, dat bezoeken Betsy weer de lust
geven het kindje te zien en te laten zien, zoodat zij beter alleen onder den invloed
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van Pet bleef. Maar ik heb dat alles in mijn brief geschreven. Hoe zit dat nu, Wim?
En als ik dit alles niet duidelijk geschreven heb, dan heb ik 't toch
[1:2]
aangeroerd. Meer ook weet ik niet te schrijven. Alleen nu dit; al de heele week is
Stella te Sloterdijk en op de kamer van Betsy. Zij was toevallig te Amsterdam
logeerende. Dit is heel belangrijk en prachtig. Willem en Hein hebben haar niet
gezien; zij komt niet van Betsy's kamer. Ik heb je ook in dien tweeden brief
geschreven, dat ik aan 't werk ben voor de volgende aflevering. Als dat af is, kon 't
best zijn, dat ik even over kwam. Daarom ben ik ook de heele week niet bij Pet
geweest. Donderdag was alles heel goed in Sloterdijk volgens W. en H. die ik niet
weer terug zag. Schrijf mij nu omgaande of die tweede brief dan werkelijk niet terecht
is gekomen. Dat zou mij zeer onaangenaam zijn.
Willem heeft nu in 't geheel zes verzen gemaakt; Hein is nog niet aan
[1:3]
't werk.
De brochure van Pet is bijna af en, goed gezegd, een machtig stuk werk.
Wim, groet Betsy van mij.
Antwoordt even aan
Jan.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 mei 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 27 Mei 94.
Beste Wim,
Wat een ramp voor dien armen Pet! Ik heb heel erg medelijden met hem. Willem
vertelde mij dat hij eerst zei: ‘het is mijn schuld, ik kan met niemand meer omgaan,
met jullie ook niet!’ Maar hij is goddank zoo verbazend sterk. Hij heeft zich
geresigneerd en is heel gauw weer aan het werk gegaan. Zijn brochure is nu klaar,
en hij wijdt zich heelemaal aan zijn vrouw en laat haar niet alleen. Hij is een prachtige
kerel.
Ik hoop Wim dat het kindje dood gaat. Het hoofd schijnt ook
[1:2]
te groot te zijn, en ik heb zoo iets gehoord dat er nog wat niet normaal zou wezen,
maar wát weet ik niet (ik bedoel behalve het beentje en het armpje). Ik denk den
heelen dag aan hem. De jongens hebben het stumpertje niet gezien en de moeder
evenmin. Hein was in Pet's huis, toen het gebeurde.
Ik dacht zoo half dat je dadelijk naar hem toe zoudt gaan. De jongens zwerven
nu alle dagen in Amst. en komen dikwijls bij mij. Het is natuurlijk in de war met het
eten bij Pet. Willem kreeg f 100 voor de vertooning van Rhodopis.
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[1:3]
Zeg, Wim, ik heb heel veel plezier bij je gehad. Ik zie er nog uit alsof ik vier weken
in een bosch heb gelegen - zoo gezond en rood en verbrand van de zon. Je hebt
daar een heerlijk leven, omdat je al de dingen doet, die je doen moet om gelukkig
te zijn. Ik zou er niet geschikt voor wezen, omdat ik niets weet van landbouw en
bloemen en kippen. Staat je pomp er al óp? Daar mag je wel een handje aan
meehelpen.
Wil je Betsy vertellen dat ik nog zes minuten aan het station wachtte voór de trein
kwam?
Bij Buffa hangt een teekening van je voor het raam. Een ophaal[1:4]
brugje, met de lucht, die spiegelt in het water. Het heeft iets van het schilderijtje,
dat bij Chap hangt.
Breitner heeft die wagen, met twee paarden er voor, op den brug, hoog in de
wijde lucht, met sneeuw verkocht aan Ten Bokkel, die 't zijn bruid present geeft. In
den Rotterdammer staat een geweldig stuk van De Meester over zijn Dam.
Deze week moest ik 's middags in de Bodega nog eenige glaasjes virmuth gaan
drinken, anders was de overgang mij te kras.
Prosit Wim, veel liefs voor Betsy,
Je
Nollebol

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [30 mei 1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam, Woensdag.
Beste Wim, ja wat zal ik je nu schrijven van Sloterdijk. Betsy schijnt zoo uitstekend
te zijn, als iets kan wezen. Zondagavond was ik bij Pet in zijn werkkamer. Betsy had
dien dag voor het eerst het kindje gezien tegen den wil van den dokter; het had haar
psychisch heel goed gedaan, alleen had zij een tikje koorts, zei Pet. Het kindje, ja,
ik heb nu, dat Pet er zoo heelemaal weer bovenop is, met hem erover gesproken
en ook gezegd, dat ik je schrijven zou, wat hij graag had, daar hij het zelf niet doen
kon. Ik zie ook altijd tegen deze brieven op. Het moet heel lief zijn en, is als het
leven blijft, om geheel zijn leven met vader en moeder te zijn, want alles wat hij
noodig zou hebben om aktief te zijn en zich te uiten ontbreekt. Zoo hebben zich niet
ontwikkeld het armpje en beentje aan de rechterzijde, en tong en gehemelte
[1:2]
hebben heele nare dingen en een paar onregelmatigheden aan het hoofd. Maar ik
heb er werkelijk geen lust in, beste Wim, verder te schrijven. Het ergste heb ik je
nu genoemd.
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Stel je voor, de dokter, die er geweest is met prof. Rüge, heeft allerlei zinspelingen
gemaakt. Zij vinden zoo'n geval belangrijk en zouden er wel allerlei menschen van
hun slag bij willen halen. Ik bedoel dat hij het naar Amsterdam wilde hebben met
de baker enz. De dokter is nu weg.
De brochure van Pet is middelerwijl af. Ze is 34 pagina's groot. Deze week nog
zal je haar hebben. Ik ben nog altijd aan 't werk en zal wel meer dan een half vel
krijgen, maar ik vorder heel weinig omdat ik er altijd weer uit moet, Willem heeft 12
verzen, Hein is aan Semeleïs en Pet was gister, hoor ik van Hein, aan 't schrijven,
dus waarschijnlijk voor de aflevering. Nol verhuist van[1:3]
daag of morgen. Hij zal een paar vervelende dagen hebben. Heelemaal niets voor
hem. Vanavond is er eene uitvoering à Capella waar reien van Vondel van Fons
o.a. worden gezongen. Wij gaan er allen heen, misschien Pet ook wel. We zouden
kaarten krijgen. Hein vindt het ook heerlijk. Het gaan opzichzelf schijnt hem aan oud
leven van voor zooveel jaar te haken. Hij zei ten minste ‘God, daar ben ik in
misschien geen zes, zeven jaar geweest’. Het is in de kleine zaal.
Nu Wim, groet Betsy
een hand van
Jan.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 [juni 1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 14.
Beste Wim,
De reis was prachtig, het compartiment was van officieren gezuiverd, mijn roosje
geurde en poesje gaf geen kik. Ik had het papier losgemaakt en zijn felle oogjes
tusschen het hooi door zeiden mij, dat hij niet sliep. Toen reed ik in een aapje naar
Nol, maar daar begonnen de teleurstellingen. Niet met Mina, want die had een erge
pret over het veronderstelde eekhorentje, maar ze zei, dat Nol wel niet zou komen,
want dat hij lezing had. Dat kwam zoo uit ook. Ik deed toen 't kistje open in de keuken
om de groote poes. Hij was heelemaal verbaasd toen. Hij bleef stil zitten in het hooi
en had zijn heele buikje nat gepiesd. Op den grond bleef hij al door langs de kantjes
loopen en waar hij
[1:2]
een gaatje of schuilplaatsje zag, stak hij er zijn kopje in om ons niet te zien. Voor
mij ging hij op de loop, voor Mina bleef hij zitten kijken. Die dag is wel de grootste
verwondering geweest, die hij in zijn leven gehad heeft. Maar Mina gaf hem melk
met een lepeltje en dat beviel hem heel goed. De groote poes mocht hem even zien
van Mina's arm en die blies geweldig en later in de voorkamer zat hij met een staart
als zes, die sloeg, en waar nerveuse trillingen in kwamen. Hij voelde heelemaal,
dat hij voor een voldongen feit stond. Later is gebleken, dat kleine poes zich
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heelemaal niet dik maakt om al dat geblaas; hij loopt ongegeneerd onder 't snuit
van de groote en als 't hem verveelt, al dat kwaad zijn, doet hij ook eens zijn bek
open en zet een rug en blaast terug.
Maar nu is de zaak, Wim, dat Nol
[1:3]
de kleine poes niet zal willen houden. Het had er nu wel een beetje van (omdat ik
hem niet kon terugnemen) of ik hem het beestje in zijn maag had geduwd. Ik heb
nooit gedacht - wel, dat hij b.v. niet uit zich om 't poesje zou vragen - maar niet, dat
àls hij 't had hij 't niet met plezier zou willen hoûen. Maar, daar komen nu praktische
dingen bij, waarom hij 't niet houden kan, zoo'n beestje schijnt op een bovenhuis
onuithoudbaar te worden soms. Daarom zal hij het Ten Bokkel geven; die zijn vrouw
houdt veel van poesen en ze hebben een buitentje of hoe je dat noemt.
Nu, dat is dus deze kwestie naar de vorderingen van haar verloop voldoende
toegelicht. Nu zal je waarschijnlijk over dit onderwerp een brief van Nol krijgen en
ik ben benieuwd wat hij
[1:4]
van de zaak zeggen zal.
Ik ben den avond na mijn thuiskomst naar Pet geweest, maar die was naar den
Haag te eten bij de familie Br. en dan om te praten over stukken voor de N.G. Ik
hoorde van Willem en Hein toen, dat zij sinds Zondag niet meer in de stad eten,
maar in het rechthuis en dat 't daar heel goed is. De bundel van Willem was
gearriveerd en het is werkelijk de moeite waard te zien hoe goed Versluys het er
zoo alleen afgebracht heeft. Het formaat is iets grooter, maar in de verhoudingen
van dit dubbele blad, het papier is van het zwaarste japansch, de dikte van het boek
zal 3½ c.m. zijn en hoort heelemaal bij de lengte en breedte. Dan is de band van
bruin kalfsleer, met op het plat een gouden randje,
[2:5]
heel smalletjes, en op den rug staat de titel in kleine gouden lettertjes niet zóó: /
maar zóó: [streepje]. Daar beneden als een vulling een paar eenvoudige gouden
figuurtjes, zooals die op oude ruggen te zien zijn. Het is heelemaal niets nieuws,
maar een degelijk boek, zooals de degelijke banden en boeken van vroegere tijden.
Van de snede is alleen de bovenzijde verguld.
Pet trof ik gisteravond weer tehuis. Hij schreef vier verzen op - je weet hij schrijft ze
zoo op, zijn sonetten - ja, wat zal ik je zeggen, Wim, zij waren tesaam als de
bewustheid van een kruisgang, zij waren geheel blank en van twee was 't mij of hij
ze prevelde, ook al zou hij ze niet gepreveld hebben.
[2:6]
Toen hebben wij lang en breed gesproken over je brief op deze manier, dat ik
zooveel mogelijk den draad van ons eerste avondgesprek heb gevolgd.
Ik schrijf dit alles op kantoor tusschen mijn werk door. Ik vind 't heel pleizierig; het
gevaar is alleen dat dit telkens moeten afbreken hinderen zal. Vanavond op kantoor
hoop ik nu doortegaan. Tot zoolang.
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Dag Wim, groet Betsy
van
Jan.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 juni [1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 15.6
Beste Wim,
Ik zie 't nu zóó. De kwestie van het inwendig licht of het inwendig zien (de kwestie
is het elkaar begrijpelijk maken dezer dingen) is de Amsterdamsche kant van het
vraagstuk. Jouw brief is om zoo te zeggen de Edensche kant. Nu heb ik eerst jou
kunnen spreken over 't een en toen met mijn Edensche wijsheid in mijn hoofd Pet
gesproken over het ander. Daardoor weet ik nu, dat wat er gezocht moet worden
in een schilderij of in een aan je vreemde kunst - waarnaar gezocht moet worden
of je het er in kan vinden, het eerste is door alle tijden, maar om dat te kunnen vinden
moet men het intuïtief voelen, dat is zeker, maar de intuïtie spreekt niet
[2:2]
altijd direct, het is noodig (tenminste bij kritiek, als men zich met een wil ergens vóór
zet) te weten wat een schilderij voor een schilder is, zoo kan het gebeuren, dat men
in-eens, als het uitwendige (de schilderij) bloot ligt, in-eens het-als-'t-ware-inwendige
voelt. Dat worden heel subtiele dingen, maar dat is toch alles, vind ik, zooals het in
werkelijkheid is en altijd geweest is. Ik bedoel met dit alles, die heele groote schilders,
zooals je er altijd twee of drie noemt uit verschillende tijden, die moeten iets hebben,
als je 't eenmaal weet te zien, heel sterk merkbaar, wat hen apart maakt met hier
en daar een in eene andere kunst, en dat van alle die menschen om zoo te zeggen
in alle vezelen van hun werk zit. En nu bedoel ik volstrekt niet dingen, die je gelegen[1:3]
heid geven om er litterair voor eigen rekening op door te gaan, maar ik bedoel hier
een volmaaktheid van eigenschappen, percepties en alle distinctiën, alles, alles en daarom zei ik vezelen, maar wat wij dan voelen, de liefde tot dien man, dat is,
omdat deze al-heid, op-zich-zelf weer liefde is geweest, maar liefde zóó in-zich-zelf,
dat ze eene oneindigheid is geworden en volmaakt in elk harer uitingen en onze
liefde voor dit te zien dan meestal daarbij maar eene vage genieting is.
Nu heb ik eigenlijk nog meer te doen dan te schrijven, wil ik voldoen aan alle mijne
beloften. Maar in de eerste dagen moet ik werken, want ik heb gezien gisteravond,
dat
[2:4]
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er een deel van mijn stuk anders te maken is. En daar krijg ik juist een briefje van
Pet om haast te maken. Willem en Hein zie ik weinig in deze dagen.
Nu dag Wim, groet Betsy, binnenkort meer.
Jan.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 25 juni [1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 25.6.
Beste Wim,
Je moet nu eens bij Nol komen. Ja, als je in Amsterdam komt mag je dat niet
verzuimen, want zoo in zijn humeur hij nu 's avonds door zijn lorgnet zit te kijken,
omdat de woning zoo goed is aangekleed, zoo vol verwachting uit hij zich telkens
hoe jij dat alles nu vinden zal. Al je etsen hangen en in lijsten. En de kater houdt
zich best. Het is niet heelemaal waar, dat hij zoo'n rakker is, alleen is hij moedig,
ondernemend, zonder de vrees voor den ouden kater te kennen en een onschuldje.
Hij leeft onder een voortdurende kontrole van den ouden, maar het moet nog de
eerste keer worden, dat hij daarover zijne reflekties maakt. Hij merkt dien ouden
niet dan op oogenblikken, dat die hem wascht of met hem speelt. Dan krijgt hij het
dikwijls al te benauwd en, zooals Mina zegt, al voor het noodig
[1:2]
is begint hij te schreeuwen, opdat de groote menschen hem ontzetten zullen en
gelegenheid geven tot verademing. Dan klopt zijn hartje van overspanning. Maar
van de kontrole gesproken. Zoo mag hij niets doen van den ouden, wat deze óók
niet mag, snoepen en zoo. En niet in de sarongs klimmen die de deuren bedekken.
Als je dàt bijwoont, krijg je altijd een scène. Want als de oude hem er uit geklapt
heeft, gaat hij wel even onder het kastje, maar mèt komt hij terug met een hoogen
rug en een dikken staart. Dan moet Nol de ‘generaal’ nemen, Nou-poesje-nou, maar
de oude is verontwaardigd daarna en veinst hem te zoeken, ook al zit de jonge vlak
bij hem. Hij eet als twee, slaapt in de voorpooten van den generaal (overdag n.l., 's
nachts ligt hij nog in 't kistje.) en is al anderhalf maal zoo groot als toen hij kwam.
Het is een prachtig beestje. Hij zit den heelen dag op Mina's schouder, die alles met
[1:3]
hem doet, onderwijl. En nu zeg ik niets meer van de woning, je moet dat zelf zien
als je komt.
Beste Wim, ik heb niet bedoeld in mijn laatsten brief, dat je het (wat ik noemde)
Amsterdamsche deel ignoreerde in den toon van je brieven; ik heb bedoeld dat er
twee zijden waren, die, tesaam bekeken, geven het geheel.
Als ik kan, mag ik nu Zondag komen om naar Nijmegen te gaan. Als ik kan. Indien
niet moet je Jan nooit kwalijk nemen en zeggen: had er dan niet over gesproken.
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Ik heb genoeg te vertellen om een goeden dag te hebben. Het is heel laat, beste
Wim, want ik moet weer vroeg op.
[1:4]
Dag Wim, groet Betsy van mij. Ik hoop, dat 't lot van haar zolder-baasje haar wel
zal aangaan.
Dag Wim; dag Betsy
t.t.
Jan.

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: Ede
Datum: 19 juli 1894
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
Ede 19 Juli 1894
Amice,
Ik dank je zeer voor je schrijven en de goede berichten van je vrouw en kind. Van
mijn kant kan 'k je gelukkig even goede zenden. Betsy is heel wel en de kleine
jongen groeit goed. Wat je portretten betreft spijt het mij je te moeten zeggen dat 'k
niets meer aan de fotografie doe, al sints langen tijd niet - mocht 'k er ooit weer aan
beginnen dan zal 'k gaarne eenige afdrukken voor je maken. Je verblijf te Wijk a/Zee
bevalt je zeker goed - 't is een heerlijk plaatsje. Misschien dat we elkander van den
zomer nog wel eens aan het strand tegenkomen.
Met vriendelijke groeten aan je vrouw, ook van Betsy, en best regards aan Jaap,
t.t.
WillemWitsen

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: [Sloterdijk]
Datum: 10 augustus 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Mag ik je nevensgaand stukje opdragen in de Sept. aflevering? Het is een lang
bij me gedragen zaak, ook in verband met Jan Hofkers De drie sferen en onze
kortstondige korrespondentie. Beste Wim mijn excuses voor mijn vreemd heengaan
ook aan Betsy, maar ik ben tegenwoordig innig-benauwd in mijzelf, als een vulkaan
die op barsten staat, zoo nu en dan lucht wat woedend schrijven mij wat op, maar
heel even. Willem en Hein zijn gelukkig heelemaal in orde, ik heb behoefte aan rust,
deze zomer is voor mij een graf-spelonk geweest.
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Groet je vrouw en Willem en Hein hartelijk van
Pet.
10 Aug. '94. Meer en Vaart.
en

Mijn beste wenschen voor den 13 .

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 21 september 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 21 Septbr. 94
Beste Wim,
Over de N.G. kwestie kan ik het toch onmogelijk geheel met je eens zijn. Indien
ik aanneem dat Willem onder suggestie van Mijnheer P.T. is geweest en daardoor
diens werk voor goed gehouden heeft, terwijl hij het thans, nu hij gezonder is dan
vroeger, journalisme vindt, vraag ik mij af hoe het met Hein zit. Hij is niet ziek geweest
en hoeft dus niet onder suggestie van Mijnheer P.T. geleden te hebben. Hein kan
dus onmogelijk slecht of middelmatig werk magnifiek en echt hebben gevonden,
waarvoor de arbeid van zoovelen
[1:2]
diende plaats te maken, terwijl zij nu verklaren dat het Tweemaandelijksch Tijdschrift
eigenlijk de N.G. is.
Je zult wel vinden dat ik redeneer, maar ik kán nu heusch niet anders. Dat
sommigen van het nieuwe Tijdschrift zouden gaan meewerken aan de N.G. is een
utopie, en daar zal niets van komen. Indien Willem dit verlangt en niets anders, hoeft
hij niet aan de lui te gaan zeggen dat hij zich vergiste, tenzij het alleen een kwestie
van zijn gevoel is, dan vind ik het mooi van hem maar practisch kan het geen
resultaat hebben. Want die menschen, die veel minder vriendschap voor hem hebben
dan jij, zullen vreezen,
[1:3]
dat Willem wéér ziek zal worden en hun wéér de waarheid zal zeggen in zijn verzen.
O, Wim als ik nu aan Willem's verzen tegen Goes denk en dat hij nu bij hem over
vergissen zou gaan praten, dan schemert het mij. Het spijt mij zoo dat ik niet lang
genoeg met je alleen kon zijn. In je liefde voor Willem, stel je je de zaak een beetje
verkeerd voor. Ik vind het verschrikkelijk, en ik weet er nog geen raad op. Is Willem
het nu eens met het vers van Van Looy? Kobus, Karel en Chap zijn, dunkt mij de
eenigen, die vriendschap genoeg voor Willem hebben om hem te kunnen aanraden
naar hen toe te gaan.
[1:4]
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Misschien zou het beste wezen Versluys te bewegen de N.G. voorttezetten. Laat
Pet dan maar knoeien, en den baas spelen, wat doet het er eigenlijk toe als Willem
en Hein mooie dingen maken. De laatste aflevering was, voor het kleine aantal
medewerkers, heel knap.
Wil Betsy mijne beste groeten overbrengen, en geloof mij,
Je
Nol.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 22 september 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 22 Septbr. 94
Beste Wim,
Het was van morgen een heel feest. De zon scheen en jullie brief en mandjes
kwamen tegelijk. Wimpie stapte mee de trap af om ze naar boven te brengen. ‘O,
o wat netjes ingepakt, hoe kan Wim het zoo!’ Wimpie op het mandje van de kwetsen
om met het touwtje te spelen en met zijn rechter voorpoot door een gaatje heen,
want de kwetsen rolden zoo aardig. Wij zullen een Keulschen pot laten komen. Na
het ontbijt at ik een peer, die smaakte heerlijk! Mijn dank aan Betsy - ook voor de
recepten, maar over de roode kool moet ik nog
[1:2]
tweemaal denken, want ik ben bang voor de hazen. Van de appelbeignets weten
we het wel, maar daar gaan we eens rustig voor zitten en dan zal ik je het recept
gauw zenden. Van middag eet ik zoete appeltjes. Jan komt weer bij me als jij in de
stad bent.
Veel liefs,
Je
Nol.
Groet Hein. Zijn Vondel-vers is mooi, maar hij is het summum van indolentie. Naar
van Willem's voet. Gelukkig dat jij hem helpen kunt.

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: Ede
Datum: 27 september 1894
Verblijfplaats: IISG, map 826

[1:1]
Ede 27 Sept. 1894.
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Amice,
Je zou Betsy en mij veel genoegen doen als je eens met je vrouw en kindje een
dagje over kon komen. Onze jongen verlangt zeer kennis te maken met je kleine
meid en praat den heelen dag over niets anders. Bovendien kun je hier heerlijk
wandelen; zijn hier Kloos en Boeken die je ook gaarne eens zien zouden, en is de
reis zoo gemakkelijk (maar 1½ uur van Amsterdam) dat die geen bezwaar voor je
vrouw behoeft te zijn. Dit laatste kan ik je uit eigen ervaring verzekeren sints Betsy
en ik met den jongen heelemaal naar Limburg zijn geweest.
[1:2]
Bepaal, als je wilt, zelf den dag - wat zou je zeggen van aanstaanden Zondag?
Enfin, 'k hoop gauw een gunstig antwoord van je te vernemen en
blijf met vriendelijke groeten aan je beiden ook van Betsy,
t.t.
Willem Witsen
P.S. Op verzoek van Kloos sluit ik inliggend briefje in.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [15 oktober 1894]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 994

[1:1]
Mijn lieve vrouwtje, Hein zal je wel een en ander verteld hebben van Willem en zoo,
maar ik wou je even schrijven, - 'k verlang zoo om thuis te zijn en van al dat gezanik
af. Maar wie moet 't anders doen - 'k ben zoo bang dat W. weer naar Ede gaat maar
heb die mogelijkheid met Hein besproken: hij moet dan dadelijk weer hierheen
gebracht worden, - als hij heelemaal geen geld meer heeft kan 't ook onmogelijk morgen ga ik een kamer voor hem huren, dan moet Versluys op reis en hij de deur
uit - hoe dat gaan zal begrijp 'k nog niets. Dan moet 'k even naar den Haag om Goes
te spreken. Bebpy 'k denk veel aan mijn kleine vrouwtje en ons lief jongetje - is hij
gisteren gewogen? Ik zit hier op Arti tegenover Utermöhlen
[1:2]
'k zal maar weer een paar speentjes meêbrengen. Wisselingh heb 'k nog niet gezien,
'k hoop van middag. Misschien koopt hij m'n schilderij wel dat hier is. Ik vin 't zoo
naar voor Beb dat ze zoo zonder Pimmy is, vier dagen lang, 'k wou dat alles achter
den rug was en dat W. goed bezorgd was. Ik verlang ook zoo om weer te gaan
r.

werken. Vin je 't niet prettig van 't schilderijtje met de geele lucht dat M Titsingh
heeft gekocht? voor f 500. Ik hoop ook nog even bij Papa aan te gaan deze dagen.
r.

Hier in de straat heb 'k M John W. Hart gesproken die wel de groeten verzocht.
Dag mijn Beb, - ben je bij Jonne? Ik wou dat 'k z'n fleschje mocht maken en z'n
badje klaar zetten, dag lieve Beb, in ieder geval ben 'k als er niets bizonders gebeurd
Dinsdag thuis.
Dag lief
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je
Pim

J. Kloos Jr. aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 20 oktober 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den WelEdelen Heer Witsen te Eeden
Mijnheer!
Daar ik vernoomen hebt dat UEd. 16 dezen Willem Kloos op zijn kamer
geïnstalleerd hebt, zoo verzoek ik u vriendelijk en dringend mij per omgaande te
willen melden waar die gelegen is, door deze zult gij er onderget[e[?] ten hoogsten
verplichte
U Edw.
Jr

J. Kloos

Heerengracht 411 Amsterd.
r.

20 Octo '94
P.S. Het is slecht met hem gesteld.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 november 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
o

Reinward straat n 9
5 November 1894.
Beste Wim, Schrijf mij toch eens. Wil je me dat pleizier doen? Ik heb je zooveel te
vertellen en om raad te vragen, dat ik nog liever zag, dat je weer eens voor een
dagje overkwam. Maar als je me maar eens schrijft, dan ben ik al heel blij.
Na groeten aan Betsy
t.t.
Willem.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 november [1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Amsterdam 24. Nov.
Beste Wim, ik vond 't vreeselijk pleizierig, toen ik je brief op de trap vond. (Er was
n.l. niemand thuis.) Maar in de Damstraat kwam er eene teleurstelling. Je zijt vroolijk
en gezond, dat niet, en waarachtig goddank, maar op den brief zelf is weinig te
antwoorden. Van de kaart dacht ik wel, omdat ik mij zoo iets herinnerde, en kan ik
best begrijpen en Marie fleurt weer op na een tijdje bleekheid en niet eten en zij
knijpt mij in den arm van geluk, dat ik au, au roep, en dat ik altijd aan jou wat vraag,
dat heb je mij altijd geleerd, beste Wim, met je gulle vrindschappelijkheid, zoodat
ik ook direct aan jou gedacht heb met die kaart, maar dat je aan die briefjes zoo
weinig hebt gehad, dat is dan eenmaal niet anders en dat spijt mij. Mijn belofte van
te komen heb ik niet gehouden en wij zullen nog wel in lang niet komen, maar
daarom moet je niet boos zijn, beste Wim. Marie vroeg direct, toen ik van je brief
sprak, hoe 't met je stoel ging. Dat
[1:2]
had ze graag willen weten. Ze gaat nu over een week met haar vriendin op de
r.

Spiegelgracht wonen n 19. Zij is zoo'n heerlijk gevoelig hartje, mijn lieve Marie.
Maar 't loopen is zoo druk niet, dat was ook niet goed voor haar. Ook schijnt zij veel
voor de Sint Niklaas te doen te hebben, maar alles mag ik niet weten. De leegte
van haar kas schijnt haar tusschenbeide veel schrik aantejagen. Mies naast mij op
kantoor haar beurs nakijkende en dingen narekenend die ik niet heelemaal weten
mag en dan haar hoofdje tusschen de handen heen en weer wiegelend met groote
schik van schrikken! Maar geen geheim is 't, dat zij sokken voor mij breit. Daarmee
is zij dikwijls hier bezig. Dan zit ik voortelezen: Ouïda (daar heele knappe dingen in
zijn, al zie je direct 't verschil met Balzac b.v., dat alle menschen niet behandeld
worden van uit dezelfde hoogte (zooals bij B.), maar sympathiek en antipathiek of
als je wilt de menschen geoordeeld naar een begrip, moraliteits-dogma of zoo) of
a

Joh van[1:3]
Woude. Wat die dame de dametjes laat denken van 't huwelijk, wat 't is, en vooral
wat ze doen om tot een huwelijk te komen... o, o, o, zeit Mies, ‘ze lacht zich een
bult’, maar ze gelooft niks van dat er zulke meisjes zouden wezen. Marie heeft veel
pleizier in Balzac, vooral als ik een bladzij uitkip en 't vorige vertel. Je doet haar,
geloof ik, 't meeste genoegen als 't zoo wordt alsof 't iets van een kennis was, wat
je nu gaat vertellen of voorlezen. 't Oogenblikkelijke zien en begrijpen vindt ze
genoegelijker dan de penibele afwikkeling door 't boek heen. Redeneeren gaat zij
niet op in en wat mijn zwak was geneest zij prachtig, of als ik er niet van genas zou
't 'n schande zijn. Het is altijd tusschen ons tweeën 't zelfde grappige end, ik die iets
betoog, vreeselijk ernstig, allemaal begrippen, Mies die luistert en dan in eens oele
zegt met een vreeselijk lief mond-en-tong-Mienisje en wij allebei die de positie
snappen en eens
[1:4]
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ferm Jan aan 't uitlachen slaan. Ofwel: ‘Mies, luister nu even!’ en zij: ‘Wat is je haartje
aardig kort, wat bee je nou 'n lief jongie.’ En wèg is je betoog.
Marie houdt bij lectuur veel van spanning. En Balzac is meer spannend dan eenig
ander romanschrijver, maar hij is fijner, juister, psychische spanning tusschen
superieure elementen. Bij Marie is dan ook met hem de verbazing, wel korter, maar
inniger en veelvuldiger. Zoo heeft ze eergister ten volle genoten die verwikkeling
tusschen Louise de Chaulieu en den baron de Macumer (Mémoires de deux jeunes
mariées) tot aan het einde. En toen zij 't zag aankomen van wat er gebeuren ging
in de Opéra, niet heelemaal wat hij vroeg: roode en witte camelia, maar eerst witte
en later, later de roode er bij, die verfijnde vinding van een meisje.... toen sloeg ze
van pure verbazing en schik haar lieve handjes in mekaar.
Beste Wim, je hebt me een groot genoegen gedaan door je brief. Daardoor
[2:5]
zit ik nu zoo pleizierig te schrijven.
O, Wim, weet je nog wel, dat ik dacht van óók naar Londen gaan. Maar 't hoeft
niet meer, ik zou niet willen.
Ik hoor dat je weer pleizierig werkt en dat je met Gerrit naar de stad bent geweest.
Maar dat je hem niet in de poort hebt gebracht, maar den weg uitgeduid en toen
gevolgd, heb je gedaan expres om eens lekker met hem pret te hebben. Ik stel me
voor hoe je me dat vroeger verteld zou hebben, zoo'n geval.
Beste kerel, dag met Betsy ook van Marie de hartelijke groeten
Jan.
P.s. Groet Hein, als hij er is.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 3 december 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
3 Dec. 1894
Beste Wim,
Tot gisteren toe had ik nog niets uit Amst. gehoord, maar toen kreeg ik een brief
van Paap, waarin hij mij schreef dat alles voor een tijdschrift in orde was. Warendorf
wilde niet uit vriendschap voor Groesbeek, maar nu doen van Looy en Gerlings het
en Jac. v Looy, Tak en Goes hebben hun medewerking toe gezegd. Wij moeten 1
Febr. verschijnen en dan elke maand met een dunne aflevering. Er hoeft geen geld
gestort te worden maar Willem en ik moeten elk voor f 500 een borg stellen voor
geval van verlies. Ik vind dat het er alles nog al goed uit ziet. Het moet vooreerst
nog geheel niet verteld worden en Versluys mag het ook niet weten. Ik vind het
achteraf toch maar goed dat we van V. af zijn, want ze hadden in 't geheel geen
vertrouwen meer op Willem als secretaris, Mevr. wilde hem het werk uit de hand
nemen en ik vind juist, zooals Willem nu
[1:2]
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is moet het juist maar eens geprobeerd worden, vooral nu hij tegenover vreemde
menschen komt te staan. Als je eens wat hoort uit Amst. schrijf het mij dan ook
eens.
Hebt je dat geld ontvangen? Ik had het niet eerder.
Vier plezierig St. Niklaas, wees met Betsy hartelijk gegroet
van
Hein

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 december [1894]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam, 4 December
e

1 Parkstraat 438.
Beste Willem,
De Nieuwe Gids komt weêr tot stand. Eigenaars zijn dan ik, Hein en S.L. v. Looy.
Ieder van ons drieën moet dan beloven, over vijfhonderd gulden te kunnen
disponeeren. Zou je me nu eventjes kunnen laten weten, of Hein en ik, wat jouw
ressources betreft, daartoe in staat zijn? Morgen avond zal de definitieve bijeênkomst
zijn.
Mr. W. Paap, Keizersgracht 440, heeft mij in deze uitstekende diensten bewezen.
Hartelijk groetend
je
Willem Kloos.
P.S. Bijgaand papier wil je me wel terug sturen hè? Dag, Wim, vriendelijke groeten
aan Betsy.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 december 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
o

Reinwardtstraat n 9.
17 Dec. '94
Beste Wim,
Zou je niet eens een treintje kunnen overkomen? Ik ga nu een contract
onderteekenen, maar ik wou je graag liefst daarvóór, maar dan toch zeker daarná
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raadplegen. Een ding moet ik je ook nog vragen. Stuur je antwoord s.v.p.
o1

Reinwardtstraat n

9.

Veel groeten aan Betsy van
je
Willem.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 december 1894
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Die Port van Cleve, Amsterdam]
27 December 94
Beste Wim,
Je moet eens aan Hein vertellen als je wilt, dat ik in Gysbreght Willebrord en
Gosewijn zal doen, maar óf het een óf het ander, niet beide rollen op één avond.
Dinsdag 1 Jan: Willebrord, Woensdag 2 Gosewijn enz. Ik heb ze zoo dikwijls voor
jullie opgezegd, als jelui hem een beetje óm hadden. Pardon!
Wim, ik ben heel blij dat Dr. de R. bij je is geweest. Gelukkig dat de kleine man
al een beetje beter is. Schrijf mij vooral gauw hoe het verder met den jongen gaat.
Ik heb zoo te tobben met Mien. Die dikke arm en de pijn werd verschrikkelijk. Ten
einde raad, stapte ik naar Dr. Van Hoorn, en
[1:2]
toen ik voor de derde maal kwam, kon ik dien kleinen salamander pas spreken. Hij
ried mij aan naar Dr. Vlaanderen te gaan, en die is er nu van avond voor het eerst
geweest. Ik geloof dat hij er achter is. Zijn diagnose is heel anders dan die van
Peypers en Aletrinootje, want met mijn potjes Latijn-verstand ontcijferde ik natuurlijk
zijn recepten. Drie dingen tegelijk, een potje, een flesch en een doosje - magnifiek!
Die heeren doctoren beklagen zich altijd dat de patienten niet alles zeggen, en als
je ze verdomme alles zegt, geven zij middeltjes om zuigelingen aan het lachen te
[1:3]
maken.
Zaterdag speel ik mee in Roelant. Ik ben er goed in en deed er mijn best op.
Morgen half elf: generale repetitie. Wim, ik moet een beestenvel om hebben en de
costumier liet mij een zwart lapje, uit een reisdekentje geknipt, zien - goed voor Van
Hoorn! Maar nu laat ik een heel groot vel wat opverwen, en het zal nu wel in orde
komen.
Groet Betsy hartelijk en beterschap met den kleinen Wim.
Je
Nol.
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[1895]
Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Ede]
Datum: [voorjaar? 1895?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 934

[1:1]
Ik dacht wel dat ik van avond een brief zou krijgen lieveling en nu ga 'k je gauw
schrijven en wou dat je 'm morgen ochtend al dadelijk had, nu zul je er zoo op
wachten en naar verlangen. Kom maar gauw terug mijn heerlijke lieve vrouwtje,
kom maar hier in je huisje bij je Pim - ik ben ook zoo blij dat ik terug ben en me dunkt
't ook beter om niet over Amsterd. te gaan - 'k zal je liever uit Utrecht halen als je
me den tijd even schrijft. We kunnen dat later wel 's doen, naar Breitner gaan en
zoo.
Hoe kwam je zoo naar te denken en te droomen, kwam Pim's brief zoo laat - hij
was toch niet haastig geschreven maar 'k schrijf zoo vreeselijk moeielijk
tegenwoordig. Mijn lieveling ik kan daar best inkomen in alles wat je schrijft - kom
maar dadelijk als je wilt - je brief schijnt er
[1:2]
juist 'n heele dag over gedaan te hebben maar 'k ben wel bang van hier dat 't langer
zal duren en 't is nu Woensdag avond - je krijgt deze misschien Vrijdag morgen? Kom dan Vrijdag of Saterdag. Je schreef zoo aardig van Pampie en alles en je hadt
toch plezier om 't te doen. Is 't Pim z'n schuld als 't naar is? Dat denk 'k wel.
Kom maar gauw in m'n armen mijn vrouwte mijn lieveling ik verlang vreeselijk na
je - alleen als je 't er prettig vindt (in Br.) en je er niet slecht uit ziet en niet akelig
droomt en denkt vind 'k 't prettig dat je er bent.
Ik ben op den eten thuis gekomen, van daag en had Marie geschreven - 't weer
was zoo heerlijk - regenachtig - en 't was zóo mooi. Nu ga 'k rustig werken - ten
minste veel en achter mekaar, - 't is nu de tijd en alles heeft 't voorbereid.
[1:3]
Dag mijn heerlijkste lieve Beb, dag mijn vrouwtje, dezen zal 'k nu nog eerst in de
bus gaan doen.
't Meisje is uit en 't is bijna bedtijd. Marie zit vreeselijk te lezen en thee te drinken.
Dag mijne schrijf je dadelijk terug?
Je Pim,
je eigen eigen jongen.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [± half april 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Beste Wim, laat me toch Dinsdag eens bij je komen. Ik zit hier nu bijna drie maanden,
eet goed, slaap goed, loop goed. Laat mij bij je komen en met je praten.
Hartelijk
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [eind april 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, breng mij s.v.p. naar Amsterdam. Versluys stuurt mij ook weêr naar
Amsterdam, omdat hij ik weet niet wat, zegt dat ik daar beter zal kunnen werken.
En ik had juist weer goede plannen en dacht dat mijn gezondheid vooruitging
langzaam aan. Alles verjaagt mij of verlaat mij, behalve mijn eigen werk. Heb een
beetje laatste medelijden met je armen vriend, wiens heele leven misgeloopen
schijnt. Ik had zoo graag nog heel veel willen doen en kunnen doen. Het leven is
ondanks al mijn stille verdriet, zoo mooi geweest, zoo mooi geweest. O, medelijden,
medelijden van je smeek ik
[begin inspring]
voor mijne moeder, die ik heb zien huilen
In mijnen droom om haar armzalig kind.
[einde inspring]
[1:2]
Vergeef mij, vergeef me ik ben zoo bitter absoluut vernederd, omdat ik zoo trotsch
was op mijn arme ziel vol muziek en verstand.
Toe schrijf mij even een kort briefje of lang epistel, dat je komt en wil o, allerlaatste
mensch in mijn leven, een beetje goedig voor mij zijn. Kom, ik smeek je, kom en
red me, en breng dan dit kladje meê... ik kan er geen copy van maken. Tot ziens of
vaarwel. Schrijf mij in alle gevallen of telegrafeer nog liever. Je bent mijn laatste
levende toevlucht, kom
bij je vriend
Willem
Zoo gauw je kunt.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [eind april 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Beste Wim, De kwestie waarover ik je spreken wou is deze: Op 1 Mei vervalt de
huur van het atelier, waar mijn boeken en meubelen staan. De eigenaar v.h. perceel
zal dus die dingen van mij laten amoveeren en waarheen? Schrijf toch aan Jelgersma
dat ik eens bij je kan komen.
t.t.
Willem Kloos.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [? mei 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Wil je zoo goed zijn, mij een postwisseltje van f 10 te zenden Weteringstraat 26.
Of stuur me reisgeld, dan kan ik bij je komen, om met je te spreken.
Hartelijk
je
W. Kloos.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [? mei 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Weteringstraat
26
Beste Wim,
Help me nu toch. Ik heb nu drie maanden in een Sanatorium gezeten, omdat ik
door een Lesbische vrouw verneukt was. Ik heb daar zoolang gezeten, zonder dat
het noodig was, dat men mij eindelijk verweet, dat alles wat voor mij uitgegeven
werd, de interest was van zooveel kapitaal, door meneer van Hall. Nu zit ik hier:
onze waarde vriend Hein
[1:2]
laat 's morgens om acht uur door zijn hospita zeggen, dat hij den heelen dag uit
wandelen is. Gisteren had hij met mij afgesproken, op een bepaald uur, dat hij bij
mij zou komen. Hij is niet gekomen. Wees nu goed voor me, Wim. Stuur me tien
pop en laat mij bij je komen. Jij schijnt, na mijn harde ondervindingen van al die
maanden, de eenige mensch te zijn, die het wel met me meent.
Je toegenegen
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Willem Kloos

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [? mei 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Laat me toch bij je komen. Ik zit hier nu, gezond en wel. Die bedonderde Boeken
laat 's morgens om acht uur al zeggen door zijn hospita dat hij uit wandelen is. Op
nadere navraag, dat hij den heelen dag uit wandelen is. Dat is natuurlijk leugen van
hem. Het eenige wereldsche vooruitzicht dat ik heb, is dat mijn vader, mij 30 à 40
mille kan nalaten. De man is 70 jaar. Je ziet, ik ben zeer praktisch.
Hartelijk
je
Willem.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [begin? juni 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Gisteren is me het volgende gebeurd. De oude juffrouw hier liet vragen
of ik beneden wou komen. Daar zijnde, kreeg ik een gesprek met haar, waaruit
bleek, dat mijn eten over de maand Mei niet was betaald. De rekening, zei ze, had
ze laten presenteeren aan jou, aan Hein, aan v. Looy en de eene had haar naar
den anderen gestuurd. Hoe moet dat nu? Stuur me honderd pop of laten we met
elkander spreken. Het laatste heb ik veel liever. Maar antwoord dan p.o. Je kunt
me niet zoo laten verrekken,
Hartelijk
je
Willem
Hoor toch. Ik dacht, dat alles betaald werd. Ik heb het verdomd beroerd.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: [begin juni 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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[briefhoofd Hotel Mulder, Ede]
Beste Wim, Vergeef me toch: vandaag kon ik niet meê, want mijn kamer wordt
vandaag behangen, en gisteravond, och ik ben een wandeling gaan maken en toen
was het telaat om nog naar je toe te komen. Vergeef me toch. Ik ben eigenlijk zoo
in mijn schik, dat ik hier in de natuur zit, na die vier weken Weteringstraat, waar ik
den heelen dag met neergelaten gordijnen heb gezeten, zonder iets te zien of te
doen te hebben.
Hartelijk
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [eind juni 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Ik zit maar weer hier. Mulder heeft me verzocht om weg te gaan. Kijk nu. Ik wensch
te wonen op een ongemeubileerd apartement, onder mijn eigen meubelen en boeken,
en dat mij de ruimte geeft, om heen en weêr te loopen. Dán alleen kan ik werken
en zelf geld verdienen door proza.
Schrijf mij nu s.v.p.
De jas, die ik aanheb, daar kan ik natuurlijk, hoewel niet graag, meê over straat
loopen - m'n hospita, die hem had versteld zei zoo even nog, dat dàt
[1:2]
geen jas was voor een heer, maar een woning daarmede te huren, zonder contanten
in mijn zak, om vooruit te betalen, dat is een ondenkbaar iets. Zeg nu niet, wat gaat
mij dat aan, maar doe eens iets voor me. Schrijf b.v. aan v. Looy of aan v. Eeden
hierover, wil je.
Na vriendelijke groeten aan Betsy
je
Willem Kloos.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [?] juli [1895?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Juli
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Amice, ik vond het zeer plezierig U nog eens ontmoet te hebben. Bij de eenigszins
vijandelijke spanning die er tusschen de oude kennissen en mij heerscht was dat
een aangename verandering. Zoodra gij weer in Amsterdam komt hoop ik dat gij
niet zult nalaten eens bij mij te komen. Toen ik U tegenkwam was ik met den dichter
(?) Roosdorp. Of hij talent heeft weet ik niet, maar hij is een soort halluciné, een luid
lacher en een ontoerekenbare.
[1:2]
Zijt gij druk aan het werk? Naar ik verneem maakt het door u geschilderd portret
van mij fureur in Limburg.
Weldra hoop ik weer aan de Kneippkuur te gaan in Heerlen.
Zult gij de groeten aan Betsy doen? Addio
t.t.
Trifouillard

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [begin juli 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Ik wou zoo graag, dat ik gedaan kon krijgen wat jij even zei, Maandag, dat ik dat
geld zelf in handen kreeg, dat 's maandelijks voor mij bijeengebracht wordt. 't Is niet
om uit te houden, die v. Looy die mij voorhoudt, dat ik te veel bier, te veel spuit
water, te veel rookvleesch, etc. gebruik, zooals hij net zoo deed, toen ik bij hem
was. Dan neemt hij een houding aan alsof hij dat geld gaf. Toen ik hem dat zeî,
antwoordde hij: ja maar ik doe er toch aan meê. Geef me nu eens raad hoe ik het
aan moet leggen, om zelf die bijdrage in handen te krijgen op den datum, dat ik mijn
boekje moet betalen, en hoe groot die bijdrage is.
[1:2]
Nu ben ik net een ledepop in handen van v. Looy, die bovendien ook als
hoofdredacteur van de N.G. optreedt. Hij stuurt versbijdragen van mij terug, en zet
dan Hein aan het werk om te vertalen, die dit natuurlijk vervelend vindt. Ik heb 18
pagina's vers in de afl. nu vroeg ik v. Looy om een riks: het antwoord was: of ik het
niet met f 1 afkon. Ik zeî neen, en daalde af tot f 2, die me toen na eenige aarzeling
werden gegeven. Juffrouw Rolff heb ik nu bijna getemd: die verweet me dat ik zoo
dronk, duinwater met citroen nl. Ik moest niet zooveel drinken, ik moest liever eten,
als ik dorst had, dan kersen eten. Al dat drinken was niet goed voor me, daar wordt
je zoo akelig van. Ik heb toen stilzwijgend beloofd niet zooveel water te drinken, en
heb het ons kersen, dat ze mij voorzette, tot groote voldoening van de veertigjarige
juffrouw opgegeten.
[1:3]
Zie je, maar dat zijn ridicule toestanden, alleen omdat ik geen cent in de wereld heb
op 't oogenblik, en ik zelfs voor wat ik schrijf geen geld kan krijgen. v. Looy is niets
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anders dan een brutale sjacheraar. Morgen komt hij om over mijn proza te spreken.
Ik heb geen grein pleizier. Ik zit zonder geld, zonder lectuur, zonder bezigheid, op
een armoedig hokje, en trek van tijd tot tijd gezichten tegen mezelf in den spiegel.
Raad me toch eens wat, Wim, ik ben vrij wel ten einde raad. Wist ik maar over
hoeveel ik disponeeren kan en bij wien. Dan weet ik ten minste hoe ik leven moet.
Nu wordt me zelfs verweten, dat ik te veel rookvleesch eet. Antwoord je me, Wim?
Vr. gr. aan Betsy.
je
Willem Kloos
P.S. Ik kan de achterkamer, die een groote en gezellige studeerkamer is er bij krijgen
met 10 Juli samen voor f 30. Dat wou ik graag omdat ik het noodig heb. Ik houd dan
de voorkamer voor eet- en slaapkamer, en achter wordt het mijn werkkamer. Dat
is een groots ouwerwetsch doodstil vertrek, waar ik een heeleboel van mijn boeken
kan zetten, en werken.
De afl. is zoo juist gekomen. Amuseer je met mijn verzen. Dag, Wim.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [? juli 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Je hebt nu de aflevering zeker ontvangen. De verzen, die er van mij
instaan, ik heb het gisteren nageteld, zoo heb ik er nog wel tusschen de 60 en 70
liggen.
Hein is bij mij geweest, en ik daarna bij hem. Hij heeft het ook bliksems armoedig.
Kijk nu eens, help me. Dat kan je doen, zonder eenige materiëele schade, want
mijn vader, die in Augustus a.s. 70 jaar wordt, laat me een kapitaal van een 20 à
30 mille na.
Versluys, wien ik getracht heb mijn proza te verkoopen, verneukt me weêr. Eerst
nam hij 't aan, het te doen. Dan zou hij me
[1:2]
voorloopig 10 pop in de maand geven. De eerste tien pop stak hij me toe. Toen ik,
e

2 dagen vóór dato, om de 2 tien pop liet vragen, was hij eerst niet thuis, op herhaald
verzoek, kreeg ik een brief, dat hij er ‘om finantiëele redenen’ voor dit jaar van af
moest zien. Verbeeld je! Nu denkt hij waarschijnlijk, dat ik 't voor een prikje aan hem
zal overdoen. Maar dat kan ik niet, 't is 't eenige geldwaardige wat ik op 't oogenblik
op de wereld heb.
Doe me nu 't groote pleizier en laat mij dan bij jou komen (maar stuur me dan
reisgeld) of kom jij bij mij, en laten we dan samen spreken.
Antwoord me in ieder geval.
Met vriendelijke groeten aan Betsy
Je
Willem Kloos.
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Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Ede]
Datum: [zomer 1895?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 988

[1:1]
Zondag avond
Lieveling, 'k wou je even zeggen dat alles heel goed gaat, - van middag hebben de
jongens me geholpen met timmeren en van avond heb 'k Davy aan z'n viool gezet
en Rob sommen laten maken. Kleine Pim is aldoor buiten geweest en was vreeselijk
enthousiast toen hij ons drieën in eens zag, in den tuin; - hij had zoo'n honger dat
'k hem bijna niet stil heb kunnen houden, aldoor begon hij weer omdat Jans iets
gezegd had van eten, - van avond is hij lief gaan slapen als altijd.
[1:2]
Aan tafel had Davy in eens erge kiespijn - hij zat stilletjes te huilen en woû 't niet
laten merken, - toen heb 'k hem laten spoelen met carbol oplossing, en dat hielp
gelukkig dadelijk. Nu ga 'k mijn plaat maar eens prepareeren en van avond etsen,
- 'k weet niet of Jans uit gaat - de jongens zijn naar bed. Dag mijn liefste Bebpy,
hoe was 't met Willem in A. en hoe heb je 't in Haarlem? Schrijf eens gauw aan
je

Pim

[1:3]
van daag 10 eieren

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 10 januari 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 10 Jan. 1895
Beste Wim,
Ik ontvang daar net je briefje. Ik begrijp niet hoe Anna Vis je dat komt te schrijven.
Ik ben Zaterdagmiddag bij Willem geweest en heb een paar uur met hem zitten
praten. Hij wilde met mij mede de stad in gaan maar dat heb ik afgekitst en heb toen
even met hem in het rechthuis gezeten. Ik zeide toen dat ik haast had en heb toen
afscheid van hem genomen en hem niet weer gezien.
Ik ben hier nu wel een beetje aan 't fuiven maar ik kom Zaterdag weer in Ede.
Morgen moet ik bij Rooyaards eten dan gaan wij samen naar Andromaque.
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[1:2]
Ik heb een heel goeden brief van Fons ontvangen. Zijne sympathie is geheel met
ons. Tak heb ik ook op gezocht. Hij zal zelf mede werken en hij vond ook dat Fons
die diepzinnige stukken ook aan ons moest afstaan.
Wat is het naar dat de kleine jongen nog maar blijft sukkelen. Ik hoop dat het
gauw beter gaat. Groet Betsy hartelijk van mij. Beste Wim dus tot Zaterdag,

Hein

E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 januari 1895
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 27, p. 127

[1:1]
23 Spui
14 Jan. 95
Zeer Geachte Heer,
Tot mijn leedwezen moet ik U melden, dat hoe gaarne de Heer Wisselingh ook
ziet, dat ik hier mijn uiterste best doe om Uwe schilderijen te verkoopen, hij toch
meent, dat onze firma de door U voorgestelde verbintenis niet kan aangaan.
Mijn plan van een expositie van Uw werk te houden
[1:2]
vindt hij uitstekend. Ons lokaal leent zich daar bijzonder voor, dit blijkt mij uit de zoo
even geopende Ricketts & Shannon tentoonstelling.
Mijn oprechte wensch is, dat ik dit jaar zooveel voor U zal kunnen doen, dat het
succes boven verwachting zij.
Met mijne beste wenschen voor het herstel van Uw zoontje en mijne beleefde groeten
aan Mevrouw
steeds gaarne Uw
K Groesbeek

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 februari 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 3 Febr. '95
Parkweg 90.
Beste Wim,
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Help mij toch eens op de hoogte. Ik heb een brief van Willem (gesproken heb ik
hem niet) waarin hij mij vertelt dat hem een inkomen van f 1200 is verzekerd. Is dat
waar? Dan zou die heele tijdschrift comedie overbodig worden, of indien die
opgehouden (ik bedoel gehandhaafd) moet worden zou dat dan misschien minder
bezwaren opleveren. Want zooals het nu gaat zie ik er niet anders dan een kostbare
en vervelende historie voor mij in. Die 500 gulden
[1:2]
voor W. zijn absent. De Heer Mijnsen maakt verzen die ik niet meer van W. kan
onderscheiden, dat ééne Sonnet, dat ik je heb laten lezen, blijkt nu ook van hem te
zijn.
Zoolang het vriezend weer blijft, blijf ik in deze streken. Ik heb den smaak van het
schaatsen rijden weer beet en ben dag en nacht op het ijs. Zeg je dat ook eens aan
Mevr. Mulder. Schrijf mij ook eens hoe het den kleinen jongen gaat.
Wees met Betsy hartelijk gegroet van
je
Hein
S.v.L. heeft mij ook een brief van W. aan hem laten lezen waarin W. hem mededeelt
dat aan v. [L[?]. maandelijks f 100. zullen worden uitgekeerd dat v.L. aan W.K.
persoonlijk moet uitbetalen.

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: Ede
Datum: 18 februari 1895
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 18 febr. 95
Amice, Hierbij een briefje van Zilcken: wat dunkt je hiervan? Als je 't de moeite waard
vind zend dan de brabantsche etsjes maar - liefst niet in portefeuille maar
geëncadreerd; mijn exemplaren mis 'k liever niet.
't Jongetje gaat steeds vooruit.
Met vriendelijke groeten
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 18 februari 1895
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 114

[1:1]
Ede 18 febr. 1895
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Waarde Zilcken,
Ik heb v. Wisselingh verzocht je voor Venetië mijn brabantsche etsjes te zenden.
De maten zijn de volgende:
[begin inspring]
twee van Ongeveer 37 × 47
twee van Ongeveer 42 × 52
twee van Ongeveer 45 × 55.
[einde inspring]
Met mijn beste wenschen voor een groot succes van je Tentoonstelling (je zult er
veel werk en moeite voor hebben!)
en vriendelijke groeten
t.t.
Willem Witsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [10 maart 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondagavond.
Beste Wim,
Het is de pure waarheid, dat ik al dagen lang verlangde je eens te schrijven, maar
dat elke dag weer iets heeft gehad. Ik denk zoo dikwijls aan jou, er is nooit iemand
geweest, die mij mijn dingen zóó op zijn tijd heeft gezegd, er gaat geen dag om
zonder dat ik Marie over jou praat. Weet je wel, Wim, we hebben wel eens gepraat
over ‘herinnering’ en dat die zoo mooi is. Dat is ook zoo. Maar ik ben toch dikwijls
heel weinig aardig voor je geweest en je hebt toch dikwijls heel weinig pleizier aan
me beleefd. Dat is weer weemoedig.
Je koeien hangen op Arti prachtig. Je bent een baas, Wim. Jij laat alles wat je
ziet en doorziet, zichzelf en heel en zoo schilder je 't ook. 't Verschil tusschen de
twee stadgezichten is de keuze met het licht en de beesten en dan is 't of die met
't zware beest en 't donkere licht dieper uit je gehaald is. Wat je van
[2:2]
de week van den storm zei, is zoo: magnifiek begrip, duizend vierkante meters
zandgronden en honderdduizend kubieke meters snelle wind.
Toen we vanmiddag (later kwam Pet) binnen kwamen was er niemand dan Marie
Wandscheer. Die zat heel stilletjes naar je te kijken. Ze heeft wel een uur met ons
gepraat en ons verschillende dingen gewezen. Ze heeft het echte ingaan en de
belangstelling in de dingen. We hebben beloofd eens te komen. We zullen het een
van deze Zondagen doen.
Beste Wim, daar ben ik voor een kwartje de gevangenis op den Heiligeweg gaan
zien. Marie had er een goeden kijk op en is niet gegaan. Het was gister. Ik ben er
den heelen dag beroerd van geweest. Wat een afgrijzelijk ding. Het is zoo
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afschuwelijk Wim, dat ik wel aan de deur wou gaan staan om de menschen het
binnengaan afteraden. Het is een menschenpakhuis
[1:3]
geweest, niet schrikwekkend, maar afzichtelijk, een stapelplaats voor zonde, ellende
en idiotisme; de hemel mag weten hoe eigenlijk de wereld der menschen bestaat.
Ik voor mij wil nooit meer zulke dingen zien. Daar is een roomsch kerkje in een
donker zijkamertje, dat 't wel is of je er zelf gekruisigd zal worden. Pet had 't vandaag
gezien; hij zei ervan, 't moeten sterke kerels zijn, die 't uithouen. Dat is ook zoo.
Pet is van de week bij je geweest? Ze zijn gisteravond bij Marie geweest. Marie
vond Betsy stiller dan anders. We hadden lang op ze zitten wachten. Pet vertelde
dat hij bij je was geweest. Hoe vond je Pet? Hij zei, dat het zoo'n pleizierige dag
was geweest.
Beste Wim, schrijf eens gauw. Van Nol kan ik je niets vertellen. Ik ben er van de
week niet geweest door het werk. Zal er van de week eens heengaan; hij zal wel
boos zijn.
Dag Wim, de groeten ook van Mies en aan Betsy
van
Jan.

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: onbekend [Sloterdijk? / Nieuwer Amstel?]
Datum: 21 maart 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
21 Maart 1895.
‘special department’.
Beste Wimmelio,
Ik moet je toch, ik en Betsy, eens schrijven hoe heerlijk ik het vind, dat wij weer
open vrienden zijn. God, God wat is dàt een benauwde winter geweest. Die is heel
goed voor ons geweest, heeft proefondervindelijk geleerd dat in waarheid het leven
is zooals ik het me heb verbeeld en er versjes over heb gemaakt: Kunst beteekent
geen zier, je leeft, vallen er allerlei vruchten van je af, je hebt er niet mee te maken,
huwelijk is herwinning van nog nooit ook niet in kinder-tijd-gevoelde reinheid,
[1:2]
je kunt voor andere menschen niet ‘iets zijn’, maar je bent of je bent niet, ben je dan
houd je allen van elkander en kijkt geweldig gelukkig ook als er maar even een
kwikstaartje de hik heeft. Vrouwen hebben het eigenlijke leven als werkplaats, de
mannen verbeelden zich, om ook mee te doen, dat zij de wijsheid in pacht hebben,
en kunnen het met veel specialisatie in bloed-rijke en diepe gedachten mijn
doorschouwingen wel een eindje ver brengen, maar hun hart blijft altijd een beetje
houterig, hun stem wat eentonig en hun voortdurend aangehouden wil ietwat
vervelend. Laten zij zich drijven op hun gevoel, dan worden zij ridicuul, trekken
rokken aan en vinden zich in vrouwkleeren en hun onbeholpen warme stappen te
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betreuren martelaars. Onbewust is alles in den man, het morgen denken (stut voor
de dag-taak): honneur à la Dame, het blijkijks in de middag evenzoo, het ferm gas[1:3]
treeren een schaam-rood evenzoo, het avond pijlen der denk-putten en het
opemmeren van zijn povere levens-resultaten gelukswater, evenzoo. Ongehuwde
mannen hebben plotseling allen iets Don Quichottisch, er schijnt een tijd geweest
te zijn dat het huwelijk voor een geneesheer (arts, artiest) gewend waar hij zich aan
gaf zich geheel aan te geven, eenigszins vernederend was; maar ziet eens, dit is
eene ontdekking van den allerlaatsten tijd - Novalis, Swedenborg, Milton, Vondel,
Rembrandt hebben het wel geweten, - de vrouw is door al die vernedering heen de
schoonste, zuiverste en sterkste en eenvoudigste gebleven, geworden, de Grieken
waren dekadenten van den zilveren eeuw, de Grieken en de Joden heelemaal niet,
wisten het niet meer, - nu gaan wij weer na de zilveren eeuw, het jaar 1 is het
draaipunt, dat de Cultuur van Azië op Europa overgaat, de ijzeren eeuw van Rome
van 200 vòòr Christus tot 1800 na Christus is nu gebroken en wij gaan langzaam
verzilverend de toekomst te gemoet.
[1:4]
In het jaar 2000 breekt officiëel de zilveren eeuw open in Europa. De menschen
worden tegenwoordig allen gedeukt door Nietzsche den laatsten Romein, de eerste
Griek die Rome begrepen heeft, maar die de toekomst niet gevoeld heeft, wel de
voornaamheid der toekomstige vormen heeft gegoten, daar heeft de geestelijke
menschennatuur nu maar in te stappen om den drempel van het jaar 1900 onder
zich te voelen naar achter-schuiven. Nietzsche is Vulcanus die met ijzeren werktuigen
zilveren harnas en schilden smeedt. Dan komt Willem Kloos die maakt dat de maag
der menschheid zijn nieuw eten met nieuw bloed glorieus kan verteren, en nu gaat
de Tijd werken aan den opbouw van het hersengestel der volgende eeuw, Van
Deyssel de oogen, Spinoza, (Gorter), Novalis (is zonder twijfel een top-eind, het
hoofd der Duitsche litteratuur van het eeuw-begin), Goethe wordt naast hem een
zeer interessant werker in een ambacht, terwijl hij, Friedrich von Hardenberg, het
laatste resultaat en verbinding der Duitsche litteratuur en Gedachte is met (de
Boven-wereld)
[2:5]
de moderne Fransche Litteratuur, na den fosfor-satijn bezetenheden van Baulaire
en van Poë zijn vriend van Amerika, het schimmelen, zwammen en paddestoelen
en modderen (Zola), fijn geraffineerd grijs-gestippeld adelijkriekend
Camambert-gedoe - waar alleen Flaubert als de Plinius der Romance,
Fransch-Romeinsch pootig de geschiedenis van den in psychologische nuchtere
onvruchtbare denk-verrichtingen ondergaande wereld beschrijft, kunstvuurwerk
(Bouvard en Pécuchet) - zonsondergang, waar leeg van emotie de door de denkende
wereld, de hansworsten-maatschappij, waarvan hij zelf een deel is, Frédéric van de
Education de dood zoekt omdat hij niet komen kan tot de vrouw, het in de wereld
van het ondergaand Frankrijk moedwillig bedekte mysterie van de vrouw, wereld
verdoemd, waar niet meer de heilige Antonius bidt voor het vreugdige behoud van
een menschen-ziel voor Gods Hemel, die gebouwd is van menschen, van zielen;
wereld die de bastaard is van de wijsheid der Oosterlingen, wier gulden vlies het
allerlaatst in Carthago als de laatste Gods-maagd Salammbo, verscheurd en vernield
is door de aandreunende Barbaren.
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[2:6]
Alleen Villiers heeft de eer van Frankrijk gered, Verlaine niet, Verlaine heeft gedaan
als die begaafde fortuin-kinderen, ze zijn wispelturig als de fortuin zelf.
Dit laatste salon-gekritiseer, vlaggen, oranjeboomen, portretten aan den muur,
menschen-wemeling, feliciteer u wel, hoe gaat het ù, wel wel u ook hier - hebben
wij nu niet proefondervindelijk bewaarheid gezien, maar wel wat ik heb gedacht hoe
het leven moest wezen; maar in de praktijk zelf, toen ik er voorstond om nu werkelijk
getrouwd te doen, om praktisch de vrouw te erkennen, om werkelijk te handelen,
passief en actief te zijn, maar het eerste vooral naar wat ik gevoelende had begrepen,
eventjes, en dat dan weer plaats had gemaakt voor andere indrukken, toen bovendien
armoede kwam, toen heb ik ridicuul gedaan, ben daarna aan alles gaan twijfelen,
heb mij op Jans der woorden verlaten op Mie op Kreuk en op Stofbul, enfin heb het,
zooals van Tienhoven het plechtig noemde, het in alle opzichten ‘afgelegd’. Het is
alles crisis geweest, crisis, moussage zou dominee Hugenh. zeggen.
[2:7]
Toen ik veertien dagen geleden bij je was, ging de crisis op een end. Ik ben altijd
een leugenaar, wanneer ik uitga op een betrekking om geld te verdienen. Als ik 12
kinderen hebben zal (er is aan Betsy vroeger eens voorspeld dat zij juist zooveel
zou krijgen) is dat misschien anders maar ik schaam mij voor welken arbeid ook
eenig geld te ontvangen; als iemand mij ziet zooals laatst Versluys, aan het station,
je hebt net reisgeld en zult niets gebruiken omdat je zuinig bent, en die zegt: o bent
u daar, ik kon u wel eens f 100 geven, dan vind ik dat uiterst grappig, maar geld
verdienen acht ik een van de dwaaste zaken ter wereld.
Door deze f 100 van de goddelijke Versluys ben ik plotseling in den Hemel getild,
de crisis, die zich in hevige hoofdpijnen, koorts en hoesten het eerst lichamelijk
openbaarde, (alle ziekte is eerst een psychisch proces dat tot heldere rust komende
in den neerslag de lichamelijke ziekte is, zooals ook indertijd andersom Van Deyssel's
brochure mij in een ommezien genezen heeft van een aderbreukje in de long) is
eindelijk na het bezoek bij jou en een bij de Wed. van Groeningen en bij Jan en
Marie, tot uiting gekomen in nog al
[2:8]
aanhoudend bij kleine beetjes bloed opgeven, we moesten toen juist de achterkamer
een eerste goede beurt geven en konden er niet zoo op letten, en het duurde zoo
de week door, ik dacht wel over sterven maar begreep dat ik nog volkomen onnuttig
was geweest en dus nog lang niet rijp was om van de aarde af te vallen, totdat een
oud Hollandsch geneeskundig boek zeer ernstig over longziekten sprak wanneer
daarbij ook de ingewanden hunne vochten uitstooten, en verleden Zondag-avond
zich dat verschijnsel voordeed. Wij hebben toen een dokter gehaald, die absolute
rust, niet spreken, ijs, en een zonderlinge drank voorschreef die getracht heeft mijn
maag tot een uitgehold stuk rauwe kokosnoot te maken, hetwelk hem overigens
niet is gelukt. Ik lig sinds dien tijd heerlijk te denken te lezen en te schrijven, Marie
Wandscheer kwam ons bezoeken, ik vind haar altijd een wonderlijk mengelmoes
van vaagheid, kinderlijk gevoel en onechtheid, tegenover Betsy is ze als een vroegere
schooljuffrouw in één voortdurende condoleantie en treurzangerige goedheid, ik
heb dit goede mensch even begroet en natuurlijk zeide zij dat ik er blozend uitzag,
alsof wij niet allen naar behooren onze gelaatskleur in majeur moeten houden.
[3:9]
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In den laatsten tijd vond ik alleen Jan als een trouw kameraad (dat is het woord)
terug, hij leeft met Marietje een mooi leven, ik geloof dat hij een gelukkig man zal
worden, psychisch-intellektueel leeft hij tegenwoordig langzamer dan vroeger, hij
lost zich langzaam op in het heldere meisjesleven van zijn aanstaande vrouw en
zijn voedsel zet hij om in daden die zijn huisgezin zullen fondamenteeren. Hij is een
dichter, maar zijne voelhoornen zijn nu slechts halverwege uitgestoken en spreken
daar heeft hij tot het publiek geene behoefte meer aan. Jan Hofker drijft altijd - met
het hoofd kalm boven water met den natuurwil van de Tijd mee, het is het typische
van dezen tijd, dat het publiek niet meer bestaat (het publiek bestaat alleen zoolang
er nieuwe krachten moeten opgewekt worden), de raison van zuivere tijdschriften
is daarom vervallen, het getuigt van verkeerd tijdsinzicht en is onlogisch geweest
de N.G. weer op te richten, de strijd is beslist, het is thans alleen de vraag, hoe
werken wij het gelukkigste en het beste. Het is de tijd van zelf-inkeer, van huwelijk,
inkeer van geest in gemoed,
[3:10]
de vriendschap van mannen onderling is eene geheel andere geworden, wérkelijke
vriendschap voor ongetrouwden, vriendschap: vertrouwen, zou ik niet kunnen
gevoelen, het zou een herinnering aan vroeger zijn, geen handdruk van het
oogenblik; òf, wat mogelijk is, de alleenzijnde moest zich-zelf openbaren, zichzelf
openbreken, maar daarvoor zou hij moeten gevoelen, welk mysterie van eenheid
het huwelijk is, hoe het is als de Natuur zelf, met zijne stem naar binnen gekeerd,
hoe het huwelijk is het priesterschap, het symbool van het eeuwig-barende en
nimmer-vergaande op de aarde, hoe het is de eeuwige jeugd, o wat zijn die
alleen-gaanden allen oud, wat verouderen zij met den dag, wat is voor hen de liefde
moeilijk, zij zijn als gespletenen tegen wier open wonden de winden aanwaaien
ziekte en dood.
Het leven van Willem is geforceerd, het is een leven dat zich nog staande houdt
op enkele dogma's wier inhoudt negatief is (de menschen kùnnen niet van elkander
houden, vrijheid bestaat niet etc.).
[4:11]
Dante is gehuwd geweest met zijn ziel, en ik geloof dat alleen een dichter die een
diepe gevoelsherinnering in zich draagt van het in werkelijkheid goddelijke leven
van een vrouw, die lief heeft, naar de eenzaamheid kan trekken om zijn werk te
schrijven. Dat schrijven zelf is dan de ondergang, het breken van het aardsche, het
is zijn langzaam sterven. Het kan zijn dat het plotseling bij W.
inslaat, maar het zal dan niet zijn de liefde voor een vrouw die hij gekend heeft.
Ik wilde dat ik met hem weer kon omgaan als in Augustus en September van '93,
maar hij zal dan zijn eerzucht en zijn fantasieën moeten beheerschen en zijn
tijdgenooten vergeten hebben. Ja, wanneer vergeet Willem eindelijk zijn tijdgenooten
en het publiek eens, het inferieur hem toé lachende volk. Wat is dat het um den
Lorbeer ringen, o hoe diep inwendig moet dat blijven om geen kwaad te doen aan
het sturen van de hand, die gevoelt. Wat thans gepubliceerd wordt is alles onzin of
mooi-schrijverij. (Ik spreek nu niet over Hein, hoe kan die nu een drama publiceeren
dat niet af is, vergelijk het met een schilderij.) De jongeren moeten ‘denken’.
Misschien dat dit te vergelijken is met het voortdurend gevoelen van het licht bij den
schilder. ‘Gevoelen’ is voor een dichter
[4:12]
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wat het voor een gewoon mensch is, een dichter ìs een gewoon mensch, die spreken
kan, de lust in zintuigelijk gewaarwordingen, het heerlijk gevoel van een zintuigelijk
zwemmen, baden is goed maar veel baden verslapt, het ‘denken’ is een reeks
geestelijke daden bedrijven, geestelijk gewaarworden is oòk een actiefdoen, met
een scheppend vermogen.
Apparent rari nautes in gurgite vasto, zoo wordt bij den gevoelsdichter het vers,
een breed geluid en golvend rythme hier en daar steekt een geestelijk feit den kop
boven water. Hein is geen gevoelsdichter in dien zin, hij is te veel plastieker, te veel
leerling der Grieken, en [xxxxxing] daarvoor, maar zijn denken is een denken met
de zintuigen meer nog dan met de ziel, de spiegelingen van lucht in water, alle
zinnelijke verschijningen om hunszelfs wil, zij zijn er naast de zielsdenkingen, hoe
de liefde voor het huisgezin is, hoe de vrees voor de goden; - dat meende ik laatst
met dat Hein volgt op Willem - van Gorter kan ieder leeren hoe men mooie verzen
maakt, zooals van Van Deyssel hoe men juist proza schrijft, - maar zelf heeft Gorter
na Mei nog geen vers gemaakt, misschien dat hij nu na Spinoza doorleving volgt
op Hein. En zoo gaat de Tijd voort.
Hier hebt ge dan, beste Wim, voor jou en je vrouw een brief, reken dat hij door
Betsy en mij samen geschreven is en ontvang onze hartelijkste groeten, ik ben nu
zwak maar morgen zal de borst wel zich bedaren en hoewel ik niet veel mag spreken
reken ik toch er op dat je, wanneer je in de stad komt dezer dagen en tijd hebt je
even bij ons aankomt.
Je
vriend
Pet.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 april 1895
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1004

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
12 April [18]95
Ik vond zooeven je brief mijn lieve Beb - 't was zoo heerlijk en nu wou 'k maar dadelijk
even schrijven, hier in 't achter kantoortje - voór in den winkel is de groote gamin
zooals 'k Beb hem wel eens heb hooren noemen geloof 'k,
hij zit m'n schilderijen te bewonderen en Eilers te vervelen met geweldige
enormiteiten - ik ben maar gauw weg geloopen. Lieveling, Beb 'k ben zoo blij dat 'k
iets van je gehoord heb, en zoóveel en dat 't alles goed is op de
[1:2]
Zonneberg - 'k heb je veel te vertellen maar 'k denk aldoor aan mijn lieve vrouwtje
en het lieve kindje, ons Pimpie - en aan alles, dat komt ook veel door 't heerlijke
weêr; 'k ben nu ook gerust gesteld door Bebs brief omtrent 't kasje en de jonge
plantjes - 'k was zoo bang dat Gerrit alles zou laten verbranden. - Beb, hier hebben
m'n schilderijen veel succés. De tentoonstelling zal zeker zijn in Mei, waarschijnlijk
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al over drie weken en ze vinden 't ook van donkere lijsten Beb, daar ben 'k zoo blij
om 't was 'n harde strijd met Groesbeek die 't niet in zag
[1:3]
maar Dijs en Eilers hebben mij braaf geholpen. Eilers was in Rotterdam eergisteren
en was gisteren toen hij hier kwam heel verrast door die sneeuw schilderijen die
Gr. expres had laten neêr zetten op ezels. Hij denkt voor een paar al liefhebbers te
hebben en Gr. heeft gezegd dat als er een verkocht wordt ik het volle bedrag in
handen krijg. De prijzen hebben we zamen vast gesteld. Gr. is nu naar Londen en
zal er Wisselingh van vertellen. - Ik geloof dat ze zoo iets heelemaal niet verwacht
hadden. Ik krijg morgen ook f 150. voorschot
[1:4]
meê. De oude heer is erg ziek, lief; ik ben twee keer bij hem geweest. hij heeft weer
ontsteking maar Sepp zegt 't is niet gevaarlijk. 't Nieuws dat 'k hem van daag bracht
heeft hem veel goed gedaan zegt hij. - Nu komt Pim morgen avond thuis met den
laatsten trein en als de maan dan schijnt heeft hij hoop dat Beb hem misschien komt
afhalen. Ik logeer bij Hein in een apart kamertje aan de straat. We gaan niet laat
naar bed en gaan om 9 uur 's morgens al wandelen aan 't IJ en zoo. Karsen en Dijs
vonden 't werk van E.W.v.V. heel mooi en Dijs is erg blij voor mij. Dag lieveling, tot
morgen - 't duurt wel lang hè maar 'k heb veel gedaan en gedaan gekregen. Bij Pet
ben 'k nog niet geweest. - Als de broed eieren komen denk er dan aan [da]t ze 24
uur na 't afwaschen op de punt moeten staan; en vraag Gerrit dan of hij Zondag
ochtend even wil komen.
Dag lieveling, míjn Beb,
je
Pim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [30 april 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Morgen is het de eerste Mei. Mijn boeken en meubelen staan op het
atelier in de Parkstraat. Daarover wou ik je spreken. Schrijf nu alsjeblieft aan
Jelgersma dat je me ontvangen wilt. Want zelfs dat ik even een retoertje naar jou
neem, permitteert hij niet. Het eenige wat hij zegt, is: Ga naar juffr. de Swart. Kom,
zorg nu dat mijn boeken en meubelen niet verloren gaan. Laat mij p.o. even bij je
komen en laat dit Jelgersma weten.
t.t. je
Willem

Pieter J. Tideman aan Willem Witsen
Plaats: Nieuwer Amstel
Datum: 4 mei 1895
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
De Ruijter Straat.
N. Amstel.
Beste Wim,
Hoe gaat het met je expositie bij Wisselingh, ik heb er nog niets van gezien. Deze
even om iets te laten hooren. Ons jongetje heeft heden ochtend zijn beide
boventanden laten zien, hij is verbazend gezond en gezellig, 't is net een wit vogeltje.
Wat de Nieuwe Gids betreft, ik geloof dat het ze iets beter gaat, van Looy is vol
goeden wil. Jammer dat Versluys de exploitatie tegenhoudt. Kon ik ze met een
tooverslag helpen! Maar de gezondheid brekende werk-woede is bij mij voorbij. Om
te beproeven of ik misschien rustig studeeren kan,
[1:2]
ligt een prospectus gereed voor een Akademisch Maandschrift, een zuiver
wetenschappelijk tijdschrift met zuiver wijsgeerig als ideaal. Wat er van komt voorzie
ik nog niet, de bedoeling is pecuniair. Je zult zelf ook met die zaken wel de noodige
beslommeringen hebben. Van Hein begreep ik dat je schilderijen nu niet meteen al
verkocht waren.
Maak het overigens voorspoedig en wees beiden hartelijk gegroet van Betsy en
Pet.
4 Mei '95.

Gerbrandus Jelgersma aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 7 mei 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Sanatorium, Arnhem]
7. Mei [189]5
WelEdele Heer,
Zoo even kreeg ik een brief van Kloos uit Amsterdam om mij te bedanken voor
mijne medische hulp, daaruit meen ik dus te moeten opmaken, dat hij niet terug
komt. Verleden week Zaterdag heeft hij heimelijk hier de inrichting verlaten en is
kennelijk naar uw huis gegaan. Uwe vrouw meldde mij op een telegram van mij dat
hij met u naar Amsterdam was.
Het zal u wel duidelijk zijn, dat al deze handelingen buiten mijne
verantwoordelijkheid omgaan. Kloos was een dronkaard wel van de ergste soort,
die de geestelijke en lichamelijke degeneratie teekenen daarvan in overvloed bij
zich droeg. De aandoeningen aan zijn voeten, die zich elk oogenblik nog kunnen
herhalen, zijn gezicht, de vroeger doorgestane aanvallen van neuralgieën enz., dit

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

alles bewijst voldoende hoezeer zijn lichaam door chronische alcoholvergiftiging
was gedesorganiseerd. De verschijnselen op geestelijk gebied waren van nog
ernstiger aard. In
[1:2]
Amsterdam heeft hij één maal zeker, maar waarschijnlijk twee maal een aanval van
delirium tremens door gemaakt. Zijne verschijnselen hier waren van zeer ernstigen
aard. De van de jeugd af bestaanden achterdocht bleek mij, ook door invloed van
het alcoholmisbruik, overgegaan te zijn tot meer of min duidelijke waandenkbeelden
van vervolging. Hij meende in der tijd, dat hij door sigaren, die Mej. de Swart hem
zond, vergiftigd te worden met opium, zoo sterk meende hij het, dat hij niet kon
nalaten de portier er over te spreken. Zooals ik herhaaldelijk heb kunnen
constateeren gevoelde hij weinig onderscheid tusschen waarheid en leugen. Hij
miste hier elke kracht om zich met gezette arbeid bezig te houden en trachtte zijne
ledigheid met de nietigste voorwendsels te verontschuldigen. Een der opvallendste
verschijnselen was zijn volkomen gebrek aan inzicht in zijn eigen toestand, hij
ontkende steeds misbruik van alcohol gemaakt te hebben, een enkele maal slechts
heb ik hem tot de bekentenis kunnen krijgen, dat hij een dronkaard was.
Terwijl ik dit schrijf komt de directrice, aan wie ik gezegd had de kamer van Kloos
voor een nieuwe patient in gereedheid te brengen, mij mededeelen, dat bij de
opruiming van zijn kamer gevonden zijn, 1 flesch waarin anisette geweest is, 2 halve
fleschjes waarin brandewijn is geweest en een half fleschje bier. Gij zult mij
toestemmen
[1:3]
dat een dergelijke wanhoopige alcoholist, die mij en anderen plechtig verzekert
geen alcohol meer te gebruiken, daar zelfs geen behoefte meer aan te hebben,
reddeloos verloren is, wanneer hij zulke doorslaande bewijzen geeft.
Van u was het verkeerd met de tobberd mee naar Amsterdam te gaan. Hoogst
waarschijnlijk zal men spoedig voor de vraag staan, wat men op nieuw met hem
moet beginnen. In den eersten tijd zal hij waarschijnlijk wel buiten alcohol blijven,
maar dat zal niet lang duren. Dan zal zich spoedig vertoonen 't zij een delirium
tremens, 't zij een alcoholische vervolgingswaan, een stoornis, waartoe zijn geest,
geloof ik, zeer geneigd is. - Dan blijft voor hem niets meer over dan opname in een
gesticht voor krankzinnigen, te meer daar hij elke poging, die in zijn belang gedaan
wordt, verkeerd uitlegt.
Ook nu nog, terwijl Kloos zich zelf zoo gezond gevoelt als hij in geen jaren is
geweest, is hij geestelijk zeer abnormaal en is hij niet meer dan een ruïne van een
gezonde menschelijke natuur. Een langer verblijf hier had hem ook niet geheel beter
gemaakt en door zijn gebrek aan inzicht in zijn ziekte, zou een herhaling van zijn
alcoholisme toch nog wel te vreezen zijn geweest, nu is die echter hoogst
waarschijnlijk. Hartelijk hoop ik dat ik ongelijk heb, mijne ervaring van alcoholisten
geeft mij echter volkomen 't recht zoo te spreken als ik deed.
Ik geef u gaarne verlof deze brief aan Kloos te laten lezen.
Hoogachtend
UEd dienstv.
G Jelgersma
arts.

[1:4]
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Zoo even vertelt men mij dat gij, toen Kloos de vorige keer bij u was, hem beloofd
zou hebben dat hij slechts tijdelijk eenige dagen hier terug zou komen. Ik mag niet
aannemen, dat men mij hierin juist heeft voorgelicht. - Kloos zelf deed mij een verhaal
van zijn verblijf bij u dat geheel bezijden de waarheid was.
Hoogachtend
G Jelgersma

Gerbrandus Jelgersma aan Willem Kloos
Plaats: [Arnhem]
Datum: 10 mei 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Sanatorium, Arnhem] 10. 5. 95.

Amice,
Uw wegloopen van hier kwam mij niet onverwacht, ik rekende u tot dergelijke
dingen wel in staat. Evenzeer wist ik bijna met zekerheid, dat gij ondanks al uwe
ontkenningen alcohol gebruikte; dit vermoeden is tot zekerheid geworden toen in
uw kamer een flesch anisette, twee halve fleschjes brandewijn en een half fleschje
bier gevonden zijn. Ik verwacht, dat gij ook nu nog wel niet zult inzien, welk een
hoopelooze dronkaard gij zijt. Ook heb ik uit een brief van Witsen bemerkt dat uwe
waandenkbeelden van vervolging u ook hier niet met rust hebben gelaten, zooals
trouwens uit de sigaren, waarin gij meendet dat opium was, mij ook reeds was
gebleken. - Door de jaren lange vergiftiging met alcohol verkeert gij lichamelijk en
geestelijk in een dergelijke degeneratie toestand, dat gij u zelven zeker niet meer
kunt helpen en
[1:2]
het is eenvoudig een kwestie van tijd hoe lang het zal duren voordat gij weer misbruik
van alcohol maakt, dan is plaatsing in een gesticht voor krankzinnigen het eenige
mogelijke, in eene inrichting als de mijne kunt gij niet meer opgenomen worden. Reeds vóór dat gij hier kwaamt was mij door al uwe kennissen gezegd, dat gij
voortdurend met leugens omgingt en men nooit op u af kon; dit heb ik hier honderde
malen kunnen constateeren, vooral in den laatsten tijd, als het u te doen was om
geld te krijgen voor het begaan van alcoholexcessen; gij voelt het verschil niet meer
tusschen waarheid en leugen.
Ik schreef u dit alles nog eens, omdat alleen de nuchtere waarheid misschien nog
eenige invloed op u zou kunnen hebben en u zou kunnen waarschuwen voor de
verschrikkelijke toekomst, die een chronische onverbeterlijke alcoholist te wachten
staat.
Na groeten
t.t.
G Jelgersma

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: [± 12 mei 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
zie brief no. 2 van Jelgersma
Beste Wim,
Dezen brief kreeg ik heden van Jelgersma. Ik stuur je dien onmiddellijk, dan kan
je zelf over Jelgersma oordeelen. Kom je Maandag, zooals je beloofd hebt.
Dag, Wim, een hand
van je
Willem.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 mei 1895
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1005

[1:1]
Amsterdam 15 mei 1895
Ik had van daag wel graag naar huis gegaan mijn lieve vrouwtje maar ik moet blijven
tot morgen want Groesbeek en Eilers zijn beiden naar Rotterdam van daag. In ieder
geval kom ik morgen avond thuis met Henri als hij bij zijn plan blijft - al moet 'k dan
e

overmorgen weer terug. Ik heb een retour 3 klasse waarvan 'k licht even gebruik
kan maken om mijn vrouwtje en Jonne even te zien en 's te knuffelen, - 't gaat anders
nog al naar wensch, Beb - de zwarte lijsten zijn gisteren besteld en van ochtend
o.

sprak 'k den man bij v.W. & C die van daag opgave van prijs zal komen doen. Twee zijn er gemaakt en die doen prachtig om de beuk, dat nu een heel
[1:2]
ander schilderij is, of liever - wat je nu pas zien kan en de laatste gele lucht, die
prachtig deed in die donkere lijst. Ik schrikte er zelf van en Dijs en Eilers vonden
het heel mooi - 't beschadigde door stof enz. - zag je bijna niet. - Die man die nu
die andere lijsten maken gaat, beweert dat hij de overige vier of vijf in een week àf
kan hebben. Groesbeek wil er haast meê maken om ze, als v. Wisselingh wil, ook
nog naar Londen te zenden, voor de Season voorbij is - dus tegen half Juni. zoodat
r.

hij rekent op 1 Juni openen hier. In den Haag is niets verkocht wel wilde D Titsingh
de boschpoort hebben, maar onder voorwaarde dat ze een Poggenbeek terug
nemen die Eilers niet terug hebben wil - dat komt misschien nog in orde. Dijs is van
daag bezig met
[1:3]
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zijn gewone prachtige handigheid een profiel voor de lijsten te teekenen. Hij stelt
zich even als ik veel van het ensemble voor in die zwarte lijsten. Zooals het altijd
gaat met die dingen is Eilers nu in eens enthousiast voor zwarte lijsten. Hij sprak er
van om een heele revolutie te maken in den kunsthandel door alle schilderijen in 't
vervolg in zwarte lijsten te laten zien en 't publiek er aan te wennen! Willem zie 'k
heel weinig - alleen Hein, Nol en Jan. Gisteren avond kwamen wij Jan met Mies
tegen - ze wilden zoo graag Vrijdag over acht dagen voor 4 dagen in Ede komen
maar 'k heb gezegd dat het onmogelijk is om de plaats. Ik heb nu ook de vriendin
gezien, een echte chagrijn!
De scharen kan 'k je niet zenden omdat 'k geen geld genoeg heb om
[1:4]
ze te gaan halen. Misschien dat 'k morgen ochtend naar Buffa ga met een schilderijtje
maar dat hangt van Eilers af. - De oude heer is beter, - hij is al weer naar kantoor
geweest. - Lieve Beb, zorg je ervoor dat Gerrit al de ramen van de bloem bakjes
neemt, met dit weer - maar hij moet oppassen voor den regen - als 't hard regent
dan de ramen er op en goed luchten. Nu kan Jonne niet naar buiten Beb? Heeft hij
nog in 't wagentje gereden? - Geef je hem eens een hartelijk kusje van vaderte?
Dag mijn lieveling tot morgen avond - veel hartelijke kusjes voor Beb van
z'n
Pimmy.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Schaesberg
Datum: 2? juni 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Schaesberg 2 Jun. 95
Waarde Vriend,
Ja het is al lang geleden dat ik je niet gezien heb en het kan nog wel lang
aanloopen. Ik heb besloten te solliciteeren voor eene rechterlijke betrekking. Onlangs
hoopte ik op eene opene griffier plaats maar was er te laat bij en zag de plaats door
een ander ingenomen. Gaarne zou ik je reeds lang hebben geschreven maar dacht
mij onder talrijk verrezene vijandschappen verwikkeld in den tijd der debâcle van
onze litteratuur en onthield me omdat ik je op een vijandelijk standpunt dacht.
[1:2]
Er schijnt nu weer een herleving te komen voor zoover ik kan nagaan. Van de
peintuur ben ik niet meer op de hoogte. Maar er verrijzen tijdschriften en weekbladen
als of het zoo niks is. Ik verkies er echter zoo weinig mogelijk deel aan te nemen,
aan al dat geharrewar. Het is tijd en kracht roovend. Een enkele maal wil ik echter
nog het een of ander inzenden aan het Tweem. Tijdschrift of de Nieuwe Gids. Het
fijne van al de ruzies heb ik niet gesnapt, maar bij elke aflevering plezierig gelachen
als Kloos weer met eenige
[1:3]
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sonnetten over het een of ander ‘naar ventje’ ‘kleinzielig ventje’ voor den dag kwam;
wien hij telkens bedoelde dat mag Joost weten.
Van Eeden heeft schijnt het een nieuw drama gemaakt. Wat is dat? Is het iets
bizonders? Verwey is ook met een drama bezig zooals ik in het gele
Amsterdammertje las.
Je werkt zeker druk in het laatste jaar; je hebt nu zeker eene geschikte installatie.
Je rijdt misschien ook veel te paard. Ik wandel veel in den laatsten tijd; ik spreek
niemand, uren loop ik op de hei bij mooi en slecht weer.
[1:4]
Je komt zeker vaak in Amsterdam en ziet nog wel de oude vrienden. Ising's positie
is niet meer zoo brillant als vroeger: hij heeft eenige honderden guldens minder en
moet meer spelen geloof ik.
Zoo ge me nog eens schrijft zeg me dan ook hoe het je jongetje maakt; gij waart
in uw laatsten brief tamelijk ongerust. Wanneer hij weer beter is kan ik je zeer
aanraden hem veel af te harden volgens het systeem van Kneipp, natuurlijk met
groote voorzichtigheid.
Groet Betsy van mij en geloof mij steeds
t.t.
Trifouillard

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 juni 1895
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1006

[1:1]
Amsterdam
4 Juni 1895
o.

Ik ben, wat je noemt, met mijn neusje in 't vet gevallen lieve Beb. - Bij v.W. & C
was Eilers juist bezig met mijn schilderijen op te hangen. Al de sneeuw in zwarte
lijsten, - 'k ben nu tot zes uur bezig geweest om ze te helpen, - hij had ze zoo dom
r.

gehangen, - maar nu was het schilderijtje van D Titsingh gewenscht voor 't geheel,
- daar heeft Eilers dadelijk om geschreven zoodat ze waarschijnlijk Saterdag of
Zondag openen. Hij laat invitatie kaarten drukken met achterop de namen - titels van mijn schilderijen
[1:2]
bij wijze van kleine catalogus. De teekeningen heb 'k bij Loggen gebracht - de lijsten
o.

zijn morgen ochtend klaar, dan breng 'k ze eerst bij v.W. & C en daarna ga 'k naar
Tessaro. Lief vrouwtje Beb - 'k heb in den trein al dadelijk weer maagpijn gekregen
- 'k drink nu voortdurend maar zoutzuur en heb hier bij Nol gegeten met Hein. Voor
eén ding is 't wel goed hoewel 'k er liever af was, - 't is goedkoop want 'k eet en
drink niets. - Nu is Hein naar zijn huis gegaan om een beetje te werken en gaan Nol
en ik schaken. Willem zag 'k bij Mulder van morgen maar 'k kon hem
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[1:3]
niet meê krijgen. Ik heb Tante Bartje alleen gesproken even en haar gezegd dat ze
W. maar eens de rekening moest geven - en bij die gelegenheid vertelde zij me dat
hij nog geen druppel sterken drank gevraagd had!
Is Jonne van daag buiten geweest mijn Beb? Waar heeft hij gelegen? - 't Is hier
zoo'n ongezonde lucht - een dikke walm damp boven de gracht, - zoo heerlijk om
de Zonneberg voor te stellen en te weten hoe heerlijk 't daar is. Nu zal 'k morgen
eens hooren van Eilers, welken dag definitief bepaald wordt als openings dag,
[1:4]
dan wou 'k dezer dagen eens naar Haarlem gaan om mama uit te noodigen eens
te gaan kijken samen. Dan kom 'k eerst naar huis om mijn lieve Beb te halen, - dan
kan Marie met Henri op 't huis passen en voor Jonne zorgen. Ik wou morgen ook
maar eens aan Willem schrijven of gelijk met de invitatie misschien dat hij nog komen
wil en er iets aan doen kan dat mama er een koopt. Weet je nog meer menschen
om te inviteeren? Lieveling - 'k hoop zoo dat je niet weer naar droomt - Pimmy is
tòch bij je - schrijf je eens 108 Kerkstraat bij Hein?
Dag lieveling, veel hartelijke kusjes voor Beb en Jonne
van je
Pim.

M.C. van Hall aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 6 juni 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Sanatorium, Arnhem]
6 Juni [189]5.
Weledelgeboren Heer!
Daar mij het adres van den Heer W. Kloos niet bekend is, zend ik u per postpakket
eenige aan ZEd. toebehoorende tijdschriften, benevens een onderbroek.
Beleefd heb ik de eer u opmerkzaam te maken, dat voor den Heer Kloos nog
moet worden betaald aan den gasfitter f 0.75, voor eene verandering aan de lamp
van ZEd.'s vroegere kamer alhier, - welke verandering werd gedaan met het oog
op het gebruiken van ZEd.'s eigen staande lamp.
Nog veroorloof ik mij te zeggen, dat de heer Kloos niets aan het
bediendenpersoneel heeft gegeven, dat evenwel natuurlijk in 't geheel niet
verplichtend is, doch dat na
[1:2]
een séjour van drie maanden wel gebruikelijk mag worden genoemd.
Hoogachtend,
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Uweledelgeb. Dienstw.
M.C. van Hall.
Administrateur

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 juni 1895
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1007

[1:1]
Amsterdam 6 Juni '95
o.

r.

Gisteren bij v.W. & C zei Groesbeek tegen me: M W. ik vind 't toch heel beroerd
als U die teekeningen bij Buffa gaat verkoopen; ze komen dan voor de ramen in de
Kalverstraat en dat is heel slecht voor uw expositie, vooral om dat 't de zelfde dingen
r.

zijn, zelfs evengroot, enz. Ik antwoorde daarop. M G. 'k zou die dingen veel liever
niet bij Buffa brengen en ze bij U laten, juist ook voor mijn expositie alleen heb 'k
ze gemaakt, expresselijk gemaakt om 'n beetje geld in handen te krijgen - wilt U ze
koopen des te beter. Voor mij is 't alleen een kwestie van geld - niet om 't geld r.

r.

maar om te kunnen leven. - Daarop zei M G. - kijk U eens hier M W. Als die twee
groote teekeningen (sneeuw) bij Buffa voor de ramen komen dan rijdt U Uzelf in de
wielen, of gooit U Uw eigen glazen in enz. Waarom zend U ze niet naar Tersteeg
[1:2]
in den Haag. Als ze in den Haag bij Goupil voor de ramen staan - dan komt dat Uw
tentoonstelling hier eerder ten goed, dat is een heel ander geval. Ga U zelf eens
met hem praten - 'k wil U gaarne de reis kosten vergoeden (!) en 'k geloof zeker dat
Tersteeg ze wel hebben wil. En daar U afgesproken heeft met Tessaro om daar te
komen om 1 uur met teekeningen en niet gesproken heeft van vier of eenig aantal,
- ga U dan om 1 uur naar Tessaro met de twee anderen, de gele lucht en de kleine
sneeuw, - dat komt er niet op aan al zet hij die voor de ramen. 't Resultaat van deze
besprekingen is geweest lieve Bebpy dat Tessaro de twee minste teekeningen
gekocht heeft voor drie honderd gl. en dat ik de twee andere dadelijk heb verzonden
naar Tersteeg met een briefje of hij ze hebben wil en zoo niet om ze dadelijk terug
te
[1:3]
zenden - 't begin is dus goed. - Van daag ga 'k koffie drinken bij Georges en van
middag naar Haarlem. De invitatie kaarten zijn glorieus! en de expositie is in orde
op een paar dingen na die ze dagelijks te wachten zijn. Waarschijnlijk is de opening
Saterdag. Morgen avond kom 'k in ieder geval thuis - dan kunnen we samen Saterdag
gaan of als je gelijk wilt met mama aanstaanden Maandag, - 'k zal haar vragen om
haar te chaperonneeren, des noods uit Haarlem te gaan halen. Als je liever op de
openingsdag komt, houdt je dan maar klaar voor Saterdag, lief. Ik ben er zoo
benieuwd na hoe mijn heerlijke vrouwtje 't zal vinden. We gaan dan ook samen naar
de Wereld Tentoonstelling, met Hein en Dijs als je wilt, - of blijf je tot Maandag? Dat
kan niet om Jonne
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[1:4]
maar je kunt Maandag weêr meêgaan als je wilt. - Ik zend van daag 't geld aan de
Wilde, - dat is een groote verlichting. - Beb, wat heb je een moeite gehad met die
namen - die zou 'k allen wel bedacht hebben behalve Onkel Hoppe. Ik heb gisteren
erge pijn gehad, ook vooral hoofdpijn, - van daag is 't veel beter, - bij Tessaro kreeg
'k zoo'n hoofdpijn - hij liet me zoo wachten - maar 'k heb gemerkt dat 'k niets mankeer
en dat 't alles zenuwen is. Van daag nu de groote agitatie over is voel 'k bijna gezond.
- Hein is van daag naar de familie Broedelet. Willem heb 'k gisteren gezien en
gisteren avond heb 'k hem thuis gebracht. Dag lieveling - geef Dotje een heel hartelijk
knuffeltje van me en kom morgen avond je manni maar halen als je niet moe bent
- 't is dan mooie mane schijn. Dag Bebpy vrouwtje heb je weer niet gedroomd? Ik
wel, heel naar, van nacht maar dat is niets,
dag Bebpy.
je eigen
Pim

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 13 juni 1895
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 115

[1:1]
Ede, 13 juni 1895
Amice,
Gaarne zal ik je het bewuste krabbeltje van Izak zenden; ik heb tot heden nog
geen gelegenheid gehad het te zoeken en herinner mij niet het gezien te hebben
sints ik uit de Parkstraat verhuisd ben, - 'k denk wel dat 'k het vinden zal.
À propos van Verlaine: ik ga dezer dagen eens probeeren mooie afdrukken te
maken van portretten die indertijd van hem gemaakt heb, - 'k zou hem die gaarne
zenden als ze goed worden. Mag ik
[1:2]
in dat geval op je bemiddeling rekenen? Ik weet zijn adres niet.
Met vriendelijke groeten
t.t.
Willem Witsen

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: [19 juni 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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[briefhoofd Hotel Mulder, Ede]
Allerbeste Wim,
Je vindt het zeker goed, dat ik jullie het hierondervolgend vers opdraag dat ik
neêrschreef van morgen, zoodra ik wakker werd, in mijn bed.
[begin inspring]
Voor den heer en mev. Witsen
Ik ben een vogeltje dat piept,
Omdat het is geboren,
En vluglijkjes weg van een takje, dat zwiept,
Weer vliegt vèr heen, en ijlinkjes laat hooren
Een toontje fel geboord door de nauw-bewogen lucht....
O, o wat een kluchtig, gelukkig gerucht,
Door de kalme lucht,
Is zoo'n vogeltje dat vlucht
En nog even wat laat hooren.
[einde inspring]
[1:2]
Wanneer kan ik nu met je spreken, om onze afspraak van gisteren nader vast te
zetten. Want ik kan en wil hier natuurlijk niet lang meer blijven. Ik wensch te wonen,
zooals je weet, op een verblijf, tusschen mijn eigen meubelen en boeken, waar ik
precies weet waar en bij wien ik over iets disponeeren kan, om mijn eigen onderhoud
te bestellen en te betalen, en dat niet alles achter mijn rug om gebeurt en ik me ten
slotte toch zelf voor den boel aansprakelijk moet stellen, zooals in de Kerkstraat is
gebeurd.
Antwoord mij nu s.v.p. zoodra je thuis bent.
Hartelijk
je
Willem Kloos
Zoodra ik precies weet, waar alles op staat, kan ik werken. Dat zie je nu zelf, nu ik
een beetje meer vrijheid heb. Mulder begint me ook al lastig te vallen om betaling
van zijn rekening, natuurlijk.

Willem Witsen aan S.L. van Looy
Plaats: Ede
Datum: 20 juni 1895
Verblijfplaats:

[1:1]
Ede 20 Juni 1895
Geachte heer van Looy,
Kloos heeft mij geschreven dat hij onmogelijk langer loopen kan in de kleeren die
hij draagt. Zou U hem misschien geld willen geven om een pak kleeren te koopen
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of nog beter, de kwitantie bij U laten komen? Na 1 Juli stel ik mijn aandeel à f. 50
gaarne ter uwer beschikking.
Met beleefde groeten, hoogachtend
uw dienstw.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Alphons Joannes Maria Diepenbrock
Plaats: Ede
Datum: 6 augustus 1895
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/128-08

[1:1]
Ede 6 aug. 1895
Beste Fons, Ik wou je gaarne bij gelegenheid van je huwelijk heel veel geluk en een
mooi leven toe wenschen - ook uit naam van Betsy.
Over eenigen tijd als je weer in Amsterdam terug zult zijn, zal ik je een portefeuille
met etsjes uit Brabant laten zenden, die je hoop ik, wel zult willen accepteeren.
Ontvang met je vrouw de hartelijke groeten van ons beiden.
WillemWitsen

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam/Nieuwer-Amstel?]
Datum: 28 augustus 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdag 28 Aug. 1895
Parkweg 127 J.
Beste Wim, Gisteren werden wij heerlijk verrast door je mooie geschenk. Ontvang
ons beider hartelijken dank, ook voor je brief op den dag van ons huwelijk. Ik ben
erg blij met de etsen ook om de herinnering aan Brabant, waar van ik met leed
wezen afscheid nam. Ik hoop in 't najaar eens met mijn vrouw bij jullie te komen. Kom jij nu ook eens gauw hier met de tram is het zoo
[1:2]
gemakkelijk.
Doe vele groeten aan Betsy en geloof ons beide steeds
jelui zeer toegenegen vrienden
Fons.

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
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Plaats: Vernes
Datum: 15 september 1895
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Vernes bij Lausanne
15 Sept. 1895.
Amice,
De portefeuille etsen waarover wij gesproken hebben, die ik gaarne aan prof.
Allebé wou laten overhandigen had den 10 Sept. bij den heer Nic. Wolff Heerengracht
100 Amsterdam moeten zijn. Wil je daar asjeblieft dadelijk werk van maken; hierbij
een briefje dat je wel onder couverte aan het bovenstaand adres zult willen
adresseeren.
Ik heb voor ik op reis ging van Bing in Parijs een uitnoodiging gehad om meê te
werken aan een expositie die hij onder den titel van L'art nouveau wil houden den
en

1

oct. a.s.
Hij schreef mij een zeer vleienden brief en ik zou er wel op gesteld zijn er iets te
r.

hebben maar ik heb niets nieuws. Spreek er eens met M Groesbeek
[1:2]
over of hij ook lust heeft die twee sneeuw aquarellen te zenden (hij vraagt aquarellen
en noemt onder ‘les jeunes artistes hollandais’ alleen Toorop, Isaac Israëls en
Dijsselhof). In ieder geval zal ik hem schrijven dat ik graag zal meê werken als ik
iets heb, zoodat daar niets meê gezegd is.
Ik vind 't zijn hier in Zwitserland heel prettig, we hebben al een mooi reisje achter
den rug, maar absoluut niet om te schilderen; ten minste tot dusver.
r.

Adieu, mijn groeten aan M Groesbeek
steeds t.t.
Willem Witsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 22 september [1895]; voltooid 26 september [1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 22 Sept.
Tim, you are a good fellow.
You do'nt forget your friends, even when you are in foreign countries, hunting
bears and crossing tunnels. You keep your promises - are not dear little Mary's
photo's standing on the show-board of my chimney-piece? - Did you not write to her
this week, as you promised once to me? You did rejoice me very much; I thank you
very much; you are a good fellow.
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Now, dear, there are not many things to tell. There is the big Nol travelling in
Germany. When he is back, I will tell him your bears hunting in The Swiss highlands.
There is Hein, editing his poetical works at Versluys. There is William, flying from
Samson's again, na de ontdekking op zijn kamer van eenige binnengesmokkelde
fleschjes. Van Willem ziet of hoort men weinig meer. Dit laatste heeft de ronde
gedaan en dan is 't weer uit. Hein ziet er erg tegen op hem te bezoeken. Hij weet
niet wat hij tegen Willem zeggen zal. Ik raad hem niets aan. Het ééne ding laat
Willem toch niet los.
Middelerwijl, beste Wim, krijg ik je brief. Ik ben er erg blij mee en hij kwam net
van pas, want wij waren allen erg verlangend iets van je hooren. Het is nu Dinsdag
geworden. Nol is
[1:2]
teruggekomen. We hebben hem niet van den trein gehaald, want wij wisten niet of
hij van Venloo of van Den Haag zou komen. Hein zei, toe we uit Suisse gingen: ‘Hij
komt waarschijnlijk met den laatsten sneltrein uit den Haag, maar waarschijnlijk is
dit niet, want in den Haag is hij bij zijn oue lui en dan komt hij nooit met den laatsten
trein.’ Toen zei ik van even bij Mina te gaan hooren. ‘Ja, zei Hein, als wandeling wil
ik 't heel graag doen, maar als Nol moet komen en Mien haalt hem af, dan is ze
toch al weg.’ Toen zijn we naar de Union gegaan en hebben daar lang zitten praten
over de oue dingen en over het weinige pleizier, dat we aan Pet hebben beleefd.
Verleden week n.l. toen ik voorbij de Bodega kwam, zat hij daar met Royaards. Ik
zag ineens, dat eigenaardig opklaren van zijn gezicht, dat hij soms kan hebben. Hij
riep mij binnen en we hebben met zijn drieën een uurtje gezeten. Hij vertelde mij,
dat hij deze week te beginnen college ging loopen in het recht, twee jaar, dat Betsy,
sinds een paar dagen, wat ongesteld was en het kindje zeer wel, maar zeer driftig.
Verder over van Groeningen enz. was het in den ouden beweertrant, dat hij sprak,
maar hij was meer ingehouden. Over Londen, waar hij een paar dagen geweest is
voor zaken van Betsy's familie (zei mij verleden v. Tienhoven), zei hij dingen als
deze: ‘London; de Engelschen zetten alles om in steen.’ Hij zei het een beetje anders,
maar ik voelde het als hierbij het verzwegen complement: van daar Londen. Het
groen is er grijs; de kleuren op straat (der kleederen) zijn eclatant en vermoeien.
Het kwam mij voor, dat hij er niets aan gehad had (wat een
[1:3]
heel gewone zaak is, als je 't daarbij dan maar laat), maar dat hij er wat van maakte.
Hij neemt nooit de dingen, zooals ze zijn, maar ze worden altijd iets, waardoor hij
zichzelf meent te verhoogen. Hij heeft altijd een meening. Het Recht (in de Damstraat
even voor ik op mijn observatorium klauterde...) volgde een voorstelling van de
doodheid van het Recht. Op den Dam stak hij mij tersluiks een heerlijke peer in de
zak. Houdt hij dan van mij op eenigerlei wijs. Ik ben bevreesd, dat dit ooit weer
ingang bij mij vinde. Ik ben bang van hem. Niet door zijn doen, maar van zijn wezen.
Zijn uiterlijkheid is soms aan-doenlijk, innerlijk voel ik een harde pit. Het afscheid
was pijnlijk; ik had niet de geringste lust hem boven te vragen. Over deze dingen
zaten wij Zondag lang te praten.
Gisteravond bracht ik mijn bezoek aan Nol. Hij heeft een moeilijke week gehad,
maar zich nog al te goed gedaan aan duitsche wijnen. Geentje heeft hem op den
mond gekust bij zijn thuiskomst en Mina heeft heel even over trouwen gepraat. Nol
zei niets. Het was heel even om te puffen. Ik geloof niet, dat Nol aan dit laatste
incidentje herinnerd zou willen zijn.
Morgen, Wim, komt Marie hier een dag boodschappen doen met een zuster. Ik
ben benieuwd naar je brief; zij was er zeer mee in haar humeurtje. De zuster van
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Marie mag ik wel; er zit geen kwaad in, maar ze is vreeselijk gewichtig met niks en
heeft een beetje de allures van een bekrompen jongejuffrouw, die al lang rijp is voor
't huwelijk. Of ik haar morgen een pleizier zal kunnen doen (om Marie ook 't pleizier
te laten hebben) weet ik niet. Ik moet altijd passen op de reflexie van ge[1:4]
ringe zuinigheid. Hoogstwaarschijnlijk zal ik haar derhalve geen pleizier doen.
Het is anders de laatste keer, dat ik in Zutfen was bijzonder goed gegaan. Ik ben
begonnen (zonder natuurlijk in de portee van de zaak te komen) met Marie er over
te spreken. Hoe akelig 't zou zijn voor ons, als nu de oude heer wrevelig op mij zou
worden, dat ik 't jou verteld had en dat jij ook gezegd had, dat ik zeer stom gedaan
had en dat ik nu besloten was verstandiger te zijn. Het vierdaagsch verblijf en de
verhouding tot den oue heer bleef nu uitstekend; ik verviel geen moment in excesses
uit vrees Marie zeer te doen. Integendeel was zij met de uitwerking van de kleine
gewilligheden zeer in haar humeurtje, want de oue heer was elken dag beter gestemd
en hij had mij juist een heel relaas gedaan van zijn dagelijksch gegrom, waar zij
vreeselijk het land aan heeft en bang voor is. Marie is zoo'n kind, Wim. Ze is die
dagen zoo vreeselijk lief voor me geweest. Haar stemmetje, alles, was vol sentiment.
Ik heb drie jaar geleden nooit kunnen denken, dat er zooveel dankbaarheid tegenover
't leven zou kunnen bestaan. Haar brieven zijn de liefste dingen in mijn leven. Er is
iets tégen een man te zijn, tegen den eenvoud, de kleine, innige oprechtheid en het
geloof van een onschuldig meisje genomen. Het is geen sentimentaliteit, het is het
gewaarworden van een schoonheid aan den binnenkant, zooals er geene andere
is, waar alléén de vrindschap nabij komt, door analogen kwaliteit van eenvoud,
hechtheid en echtheid, maar waarbij verzen b.v. slechts nagalmen zijn en hier en
daar met een wanklank.
[2:5]
Het is vandaag Donderdag. Ik denk je zult nu wel langzamerhand in Brussel komen.
Gister is Marie hier geweest met haar zuster. Ze heeft mij uitdrukkelijk gevraagd je
te schrijven, dat ze mij niet vergeet en dat ik zooveel ik wil aan je schrijven mag. De
zuster heeft ons niets gehinderd. Het was een heel pleizierige dag, alleen voor mij
een beetje vermoeiend. Tegen de Exp. zie ik altijd een beetje op. Dat willen de oue
beenen niet goed meer dragen. Marie liep aldoor stil te verlangen of ik ook wat
hebben wou. Dat doet ze altijd zoo lief met een kleinen bangelijkheid. Eindelijk was
het een drinkglas met mijn naam er op. 's morgens was ze met haar zuster even
op mijn kamer geweest om zich wat opteknappen. Groote consternatie bij mijn
juffrouw. Deze sentimenteele slenter (ze moest gekraakt worden) ging grienen,
omdat ik gezegd had van half zes en ze nu in een jak was. Ze wou hun niet voorbij
en vluchtte op 't balkon. Marie nam haar het kwaadworden op mij heel kwalijk en
toen ze 's middags binnenkwam kreeg ze een scherpe reprimande, die te aardiger
was, omdat Marie gewoonlijk voor de menschen zoo bang is als een wezeltje en
wel een groote muur wou optrekken om menschen, die niet als ons kringetje zijn,
er buiten te houen. Nu zit ik hier weer alleen. Marie is toch teerlijk. Ze is werkelijk
niet dik en ze vertelde me in 't gniep, dat ze nooit vroolijk is, als ik er niet ben. Maar
ze wil 't voor de men[2:6]
schen niet weten. Je moet toch eens, als je weer terug bent, beste Wim, Betsy nog
eens aanpraten om zoo'n paar aardige engelsche boekjes. Die zijn zoo aardig om
niets heen geweven en voor mijn lieve Marie een groot pleizier. Het is niks, beste
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Wim hè, dat ik je zulke dingen vraag? Ik zal je mijn leven lang moeten vragen, en
ik hoop dat ik 't altijd zal blijven doen; ik voel er altijd zoo pleizierig vertrouwelijk bij.
Het is zoo jammer, dat ik altijd zulke gekke dingen moet doen, als werken en
post-rare-dingen-leeren. Ik wou soms zoo graag eens een heelen tijd mij op alles
laten gaan en dan later eens heel, heel lang met Marie bij jullie te logeeren komen.
Nu, beste Wim, een hand van je Jan. Ik blijf altijd je vrind en hou heel veel van je.
Groet Betsy hartelijk van mij en ontvang beiden de hartelijke groeten van Marie.
Dag, Wim. Ga je nu eens in de Globe dejeuneeren, waar de soldaatjes met de
hooge beren mutsen voorbij defileeren? En nu eens echt eten in Londen Tavern?
Wat is het toch heerlijk geweest, dat wij mekaar ontmoet hebben in de wereld.
Dag Wim
je
Jan.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 8 oktober 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 8 October 95
Beste Wim,
Wel bedankt voor je brief uit Brussel en je briefkaart uit Metz. Jan heeft je schrijven
uit Vennes ontvangen en ik mocht het ook lezen.
Van harte Welkom t'huis met Betsy!
Donderdag avond moet ik juist spelen. Dat klopt niet erg met je komst, want ik
kan wel even t'huis komen koffiedrinken, maar dan hebben wij er 's middags weinig
aan - vroeg eten - geen glaasjes drinken enz. Kom dus liever Donderdag[1:2]
avond of Vrijdag ochtend. Dan drinken wij Vrijdag bij mij koffie en kunnen wij een
fatsoenlijke afspraak maken voor ná drieën.
Zaterdag avond ga ik waarschijnlijk naar Venloo tot Zondag.
Met Willem blijft het tobben! Gelukkig dat Samson zich zijn lot blijft aantrekken.
Wij zouden er geen raad mee weten. Zaterdag avond bracht hij zich met een
broodmes een wondje aan den hals toe. Samson vindt nu dat hij naar Meerenberg
moet - voor een poosje en
[1:3]
kwam gisteren bij Jan aan Hein vragen of er iets voor hem betaald kon worden. Dit
kan natuurlijk, want hier moet hij toch ook leven. Hij moet een afzonderlijke kamer
hebben, met zijn boeken en mag niet bij de behoeftigen op een gemeenschappelijke
zaal komen. Willem werd ook al door agenten naar huis gebracht, omdat hij dronken
op straat liep, en hij ziet er weer verschrikkelijk uit, zoodat de kellners er over
spreken. De oude Kloos is er laatst met zijn dokter ook aan te pas gekomen, maar
toen heeft Samson
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[1:4]
van dien geneesheer gedaan gekregen dat de zorg voor Willem hem werd
opgedragen.
De N.G. is nog niet uit, maar Hein heeft 32 pagina's vertaald van het Ezeltje. Dus
't is nu eindelijk klaar. Er komt een stuk in van Erens, die beweert dat er eerst oorlog
moet wezen, voor de litteratuur weer kan bloeien. Hein maakte subiet een vers,
opgedragen aan Frans, om hem dit tegen te spreken.
Veel liefs voor Betsy en mijnheertje. In Altenahr zag ik ook een massa soldaten
op paarden. Zij moesten worden ingekwartierd. Tot Vrijdag, hoop ik,
Je
Nol

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 oktober 1895
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1008

[1:1]
Amsterdam 17 oct. 1895.
Ik zal de eerste dagen nog wel niet thuis komen mijn lieve lieve lieve Beb 'k denk
Saterdag tot Maandag - 'k heb hier nog geen goeie kamer gezien, of wel goed maar
allemaal erg duur en dat is niet noodig - van ochtend moet 'k naar de Mont Albaan
en zal 'k, denk 'k, eens al die mooie dingen die 'k hier gezien heb, fotografeeren. Dan leen 'k 'n toestel van Groote, die heeft zulke mooie, nog veel mooier als dat
van meneer Coets. Dan kom 'k die thuis ontwikkelen. Heb je de stoffen gekregen
lieveling? - Waren ze er bij tijds? Ik ben dadelijk gegaan en 't zelf gebracht naar 't
bureau 't kostte f 15 - 'k heb 't maar betaald
[1:2]
zoo als ieder mannie verplicht is, ook al vindt-ie 't niet prettig zooals ik. - Die japonne
stof is zeker niet wat je meende, of wel? Maar 'k vond 't 't mooiste dat ze hadden
en zag er mijn Beb prachtig in. Voer 'm nou maar goed, dat je 't lekkertjes warm
hebt d'r in. - Voskuil heeft heele makkelijke en goede schetsboeken gemaakt - die
ga 'k nu vol teekenen. Ik heb Hein voorgesteld om samen 'n uitgave te maken, hij
verzen en ik etsen van Amsterdam. Groesbeek zal dat graag doen want 't werk
wordt dan geweldig prachtig daardoor en verzen
zijn zoo goedkoop: hij kan om zoo te zeggen ze wel cadeau krijgen - dat heb ik
niet aan Hein gezegd. Nu, als hij dan 'n duizend of twaalf honderd gl. betaalt dan
deelen Hein en ik.
[1:3]
Dat zou 'n buitenkansje zijn voor Hein want ze krijgen zoo bitter weinig voor hun
werk, dat over 't algemeen toch veel beter is als 't schilderwerk waar voor veel
gegeven wordt. Ik zal nu maar eerst eens beginnen om de etsen te maken, wat 'n
heerlijk werk! - gelijk met de Montalbaan en alles. 't Zal niet lang meer duren dan
zit 'k tot over de ooren er in. Gisteren heb 'k Breitner gezien; die kwam van 'n diner
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bij den burgemeester! Je hadt 'm moeten zien in z'n rok en witte das en z'n twee
ridderordes! We mochten 't menu zien. Lieve Bebselie 'k kom misschien wel morgen
avond met den laatsten trein, als Henri me wil komen halen dan wil 'k 't zelfs wel
afspreken.
[1:4]
Hoe gaat 't met Jonne, heeft-ie z'n papsie al weer op - 't is bijna tien uur. 'k Denk
dat jullie langzamerhand eens gaan ontbijten en ik ga nu de straat eens op.
Dag mijn eigen lieve vrouwtje dag mijn heerlijke Beb. Tot morgen.
je
Pimmy

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 november [1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 7 Nov.
Beste Wim, ik kan best begrijpen, dat je wel eens geen trek hebt op mijn toren te
klimmen. Ik heb tegenwoordig even zoo weinig trek er àf te komen als ik er eenmaal
òp ben en blijf b.v. deze week van den eenen avond 9 tot den anderen dag half vijf
er òp. Ik schrijf elken dag aan Marie vier zijdjes over mijn examendag. Het is een
psychologische dag geweest. Ik heb het aan Hein willen vertellen, wat ik nu aan
Marie schrijf, maar ik kan nooit den rechten toon vinden, zooals ik jou altijd mijn
r.

orale confidenties doe. Het valt altijd een beetje in het water. N 2 van mijn verslag
liet ik vanmiddag aan Nol lezen (ik dank je wel voor je groet en voor je excuusje en
voor je belofte) en had wel eenig succes; ik bedoel, dat 't wel begrepen werd en ik
er dus mee kan voortgaan. Alleen zei hij, dat Marie er niets van begrijpen zou n.l.
van mijn omgang met die heeren dien dag en dit denk ik nu juist van wel, want Marie
heeft mij zoolang en elken dag zoolang in omgang met menschen gezien en als ze
iets niet begreep, heeft zij 't altijd
[1:2]
gevraagd. Ze begreep immers mijn omgang met den hr. A. ook, toen ik haar dit had
uitgelegd. Nol zei, Marie begrijpt jou heel anders dan wij. Dit is natuurlijk, maar
motieven van handelen op een examen, daar zit zooveel niet achter. Als je 't gelezen
hebt wat ik schreef, moet je er me maar eens wat van zeggen over dit al of niet
begrijpen. Mijn plan is n.l. als ik dezer dagen het dagje klaar en beschreven heb,
het dan nog eens bij te werken met dingen, die mij te binnen schieten en het je dan
te zenden. Als je je de moeite van dit compte-rendu getroosten wilt, geloof ik, dat
je alleszins tevreden over mij zult zijn, hoe dan ook den uitslag moge zijn, want het
is door mijn kalmte en door de manier van mijn daar zitten daar ter plaatse gekomen,
dat de examinatoren het één voor één onaangenaam hebben gevonden als ik iets
niet wist (en ik wist een boel niet) zoodat als ik door 't jaar niet te veel
beslommeringen had gehad, ik een prachtig door-rol-examen gemaakt had. Ik had
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nu een positie te verdedigen: daar te zitten niet als een jongen die niets wist, maar
als iemand die eenigzins opviel en van wien men zich later misschien herinnerd
heeft, dat hij niet veel heeft geweten. Het duurde van halftien tot bij zessen met 12-1
vrij af. Ik merkte 's avonds eerst hoe afgemat ik was.
De reden van mijn thuis blijven zal je wel vermoeden. Ik ben weer midden in de
kuur; òm den dag. Ik kom in alles te hulp;
[1:3]
ik schrijf brieven over examens, hoezeer mijn hart zoo graag een erotisch sprankje
zou willen toegeven, ik ga door de Damstr. heen en door de Damstraat terug en lig
verder te lezen of zit te schrijven of ontvang bezoek (als 't komt!!), ik neem bij het
opstaan mijn koude bad. Ik doe wat ik kan. Mijn teruggaan van Nol deze week,
loopende na tramtijd, herhaal ik niet; het is mij slecht bekomen. Er was nog een
ding dat blijkbaar erg nadeelig was; het was het trappen aan de hughes. Als ik 't
een kwartier gedaan had kreeg ik brandingen. De vrees voor dit zoolang vervloekte
apparaat obsedeerde mij. Men kan er niet afkomen zonder een attest. Ik zou geen
vijand kunnen hebben zoo groot als dit stomme, rammelende ding is en die andere,
de ziellooze lijst van de verdeeling der werkzaamheden, waarop mijn nommer
voorkomt altijd, dan enkele uren om te rusten en zittend te werken aan de
morse-apparaten van de bovenzaal, maar àndere uren, en elken dag, mij
veroordeelend tot dien vervloekten arbeid in een modernen tredmolen. O, beste
Wim, je kunt je niet voorstellen hoe weerzinwekkend 't is te moeten doen wat
misschien je ondergang zal zijn. Eén vrindelijkheid van een ander, en die er niets
om geeft, zou mij helpen en ik weifel.. en 't is alleen de
[1:4]
vrees voor de kwaadsprekendheid der menschen die mij telkens in de muil heeft
geworpen van het rammelende ding. Maar nu heb ik een besluit genomen - ik kan
er niet geheel op aan; de lijst wordt wel eens veranderd door een ziekte geval of
zoo - maar sedert drie dagen heb ik mij al de uren laten vervangen dat ik te trappen
had. Dit is gemiddeld 2 tot 4 uur per dag; gister 4, vandaag vier, morgen 3. Ik walg
er van, als ik denk aan de geledene fataliteit. Wil je mij nu een pleizier doen. Ik heb
niets; jij hebt misschien óók niets, maar wil je mij even omgaande schrijven. Het is
niets om mij even van je leegen zak te schrijven, beste Wim. Het heeft alleen haast,
omdat 't gauwe betalingen zijn, zooals je weet. Naar de hughes, anders dan bij
onvoorziene omstandigheden, ga ik in géén geval terug. Ik loop net zoo graag de
loods uit. Nol heeft niets; Hein heb ik nog niet gevraagd: ik kan op den eersten niet
méér beloven; ik ben hem dan al 15 schuldig en van het lijstje wat ik je in de Damstr.
liet zien is door de toenmalige extra uitgaven 25 gld. tot Dec. onbetaald gebleven.
Deze kuur duurt nog een week of twee weken, naar het schijnt.
Ik heb vanavond zitten lezen in het tweemaandelijksch. Een ongemeen slechte
aflevering. Van Deyssel is niet te lezen voor mij. Het begin van zijn stuk ‘Levensleer’
is zoo plat als een scholletje
[2:5]
en het verbeeldt zwevend te zijn als een harpzang. Het verdere behelst deze these:
Wij hebben geen overtuiging meer; wij hebben geprobeerd terugtekomen in den
geest der middeneeuwen door onze litteratuur of in eenige andere tijdgeest, dit alles
is verkeerd. Laten wij gracieus zijn in onze bewegingen en gevoelig blijven voor het
schoone; de contemplatie der dingen geeft ons momenten (b.v. een moment bij een
wandeling) die het gemis van elke overtuiging vergoeden. Deze ‘leer’ prijst geen
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slechte dingen aan, maar ze is incompleet, vind ik. Dit gevoelig blijven is willen
behouden de fijnheid (psychisch en fyziek), maar er is nog dit wat alle menschen
van edelen aard van alle tijden gehad hebben: een sterk bewustzijn van eigene
levens-daden en die van-binnen gericht, een terug-denken aan voorbijgegane
menschen en die liefhebbend in hunne schoonheid en een bewustzijn van dat
andere, en dat ons zoo wreedelijk heeft doen bestaan, doende, voor ons binnenste,
afgrijzelijke daden. De mensch is de gevoeligheid niet en wordt dan tot Menschheid;
de Mensch groeit door de klaarziendheid in zijn eigen Leven. Hij is één, en zijn leven
is het andere, en daardoor is hij een rechter en een boeteling te gelijk. In de scheiding
van deze twee funktiën is zijn voortbestaan. Uit deze voortdurende scheiding is het
Oordeel en het Geloof, de Hoop en de Verwachting en de Schrik van alle Vervloeking.
Uit deze scheiding is het Christendom. Misschien is er nog dit, dat de Hoop hem
kwam uit de uitwendige Natuur, zooals zij in alles verwachting legt en geen
vergeefsheid en ondergang voorspelt. De gevoeligheid in het tegenwoordige is
voorwaarde, en schijnt alles te zijn in het betoog van v.D., maar inderdaad is zij
alléén niets. De bewustheid van zijn eigen leven maakt den Mensch. Niet de
wetenschap, dat 't goed is geweest of slecht, maar het herdenken van het leven,
het moment van de emotie bij het gewaarworden van het Verleden, dàt is 't,
[2:6]
waardoor de mensch groeit. Er is gelukkig een Reflektie waarvoor geen gebrek aan
Geloof vrijwaart en deze zal blijven van alle tijden. Deze Reflectie is van schoone
uitingen bron; zij maakt die eigenaardige volwassenheid, waardoor de Menschheid
blijft leven. Zij is bij fijngevoelige, gemeene menschen zoo goed als bij fijngevoelige,
goede; zij blijft bij de eerste misschien geborneerd. Nero was fijn-gevoelig misschien,
ik weet 't niet; ik wil maar zeggen dat de Duivel fijn-gevoelig kan zijn en gracieus in
zijn daden.
Van Thorn Prikker staan er brieven in die aflevering. Er is een massa blague bij,
maar toch heel aardige dingen ook. Soms heel rond. Maar ook dingen als: ‘Een
schilderij, wat is nou een schilderij; ik woû een stuk steen van honderd meter hoog
om in te beitelen, daar is wat van te maken’. (Ik citeer niet, maar resumeer zoo'n
beetje.) Als 't echt in je is, laat zoo'n verlangen dan maar gerust liggen; dat komt
wel terecht, al ligt 't op den boom van je hart, maar schrijf er maar nooit over. Dat
gaat niet. Hij is een geweldige anarchist, schijnt 't. Hij scheldt elkeen voor ‘sjappie’
uit, hollandsch voor ‘pigeouf’ (geloof ik) der anarchisten, ‘bourgeois’ der socialisten,
‘muffle’ der poeeten.
Ary Prins heb ik nog niet gelezen.
Hein zijn aflevering zal wel veel beter zijn. Verdomd jammer, dat hij Prins niet
heeft. Hein heeft geen een novellist.
Nou, Wim, nou is 't wel, hè.
In alle trouwe. Groeten aan Betsy.
je
Jan
P.S. Als Mies 't wist zou ze jaloersch zijn. Nee, toch niet. Ze is zoo goed.

August Allebé aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 november 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
[briefhoofd Rijks-academie, Amsterdam]
sten

[den] 30

November [189]5.

Waarde Heer Witsen,
Wel wat verlegen of confuus door het zeer kostbare van het geschenk dat op 21
dezer Uwentwege mij werd overhandigd, heb ik al meermalen beproefd U mijn dank
te betuigen, - maar wil het nu niet langer uitstellen.
Het komt toch hierop neer.
Telkens als ik Uwe etsen weer bekijk, vind ik ze weer mooier. Zij brengen mij
geheel in de streek terug waar ik dikwijls heb gewandeld van '65 tot '70. Dank dus
ook hiervoor dat Ge uit Uw etswerk juist dit voor mij uitzocht.
[1:2]
Blijvende vriendschap van ex-leerlingen is op zichzelve al iets heel aangenaams
voor den ouden dag van een ex-onderwijzer, - hoeveel te meer nog als die
ex-leerlingen zooveel talent aan den dag leggen als spreekt uit Uw werk
geäquaforteerd of geschilderd.
Men heeft er in de laatste dagen veel toe bijgebracht om mij voor goed pedant te
maken, en Gij niet het minst. Ge moet het dus zelf maar weten als men daar nu nog
eens eenige jaren mede opgescheept bleef.
Maar deze beschouwing vermindert niets aan de erkentelijkheid van
Uw ouden vriend
AugAllebé
[1:1]*
Aan den Heer: Willem Witsen, kunstschilder, te Ede

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: Ede
Datum: 7 december 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 7 dec. 1895
Hoog geachte heer,
Ik ben den laatsten tijd heel halsstarrig aan het schilderen en dit is de reden, maar
is de eenige reden dat ik tot nog toe uwen brief onbeantwoord moest laten.
Want uw brief was een groote vreugde voor mij - als brief van U alreeds en in de
eerste plaats en vervolgens door de vriendelijkheid van uw welwillende
beschouwingen over mijn werk. 't Deed mij zooveel plezier te zien dat U iets heeft
aan mijn brabantsche etsjes
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[1:2]
die, hoewel eenvoudig bedoeld, misschien niet eenvoudig genoeg zijn, maar waar
U dan toch eenig talent in ziet.
Dikwijls denk ik terug aan den tijd dien ik nog wel gaarne zou door te maken
hebben, om beter dan toen te profiteeren van uw raadgevingen en hooge kundigheid
- maar hoe 't zij, ik blijf U dankbaar voor wat ik kán.
Mijne vrouw herinnert zich U ontmoet te hebben op het atelier van Marie
Wandscheer; zij hoopt - en ik behoef U niet te zeggen hoe gaarne
[1:3]
ik het wenschen zou - dat U haar in de gelegenheid zult willen stellen de
kennismaking te hernieuwen door in de eerste mooie dagen van de lente òf in den
aanstaanden zomer ons het genoegen te doen eens een paar dagen bij ons te
komen doorbrengen. Als U misschien Ede niet kent is het zeer de moeite waard
hier eens te komen wandelen. Wij wonen hier heerlijk.
Geloof mij intusschen hoog geachte heer, met
[1:4]
vriendelijke groeten, ook van mijne vrouw
uw zeer dienstwillige
WillemWitsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ede
Datum: 11 december 1895
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 49; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/120, [1:3] op nr. 105/121

[1:1]
Jan Veth, Dat je 'n hekel aan mij hebt, kan mij niet schelen sints je mij explicatie
weigerde van je zonderlinge houding in Arti in Oct. '94.
Nu, naar aanleiding van mededeelingen die Boeken mij gisteren deed, ben ik eindelijk - de redenen te weten gekomen die van die houding een verklaring moeten
zijn. Ter wille van de waarheid die je niet schijnt te kennen - en niet omdat ik wensch
dat je van houding zoudt veranderen - wil ik je even melden dat ik in de eerste plaats
nooit willens en wetens onbeleefd ben geweest tegen je vrouw. Ik heb inderdaad
nooit voor Mevrouw Veth andere gevoelens gehad dan die van de meeste eerbied,
achting en vriendelijkheid - en heb allerminst de lust gehad haar te hinderen of te
[1:2]
kwetsen. Heb ik dit onwetend gedaan dan is de verklaring daarvoor alleen te vinden
in een zekere onnatuurlijkheid van doen helaas, - mogelijk een gebrek in mijn
opvoeding, maar dat gebaseerd is op verregaande verlegenheid en in geenerlei
verband met onvriendelijkheid of onbeschoftheid - en dan spijt het mij erg dat ik
nooit in de gelegenheid geweest ben Mevrouw Veth hiervoor mijn
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verontschuldigingen aan te bieden. Vervolgens verzoek ik je de verzekering aan te
nemen dat ik nooit kwaad van je gesproken heb en dergelijke onzin, of je een kwaad
hart heb toegedragen.
Ik heb niets te maken met het stuk van P.T. in de N.G. - een stuk dat juist
aanleiding is geweest van een verwijdering tusschen den schrijver en mij niet alleen,
[1:3]
maar ook tusschen hem en zijn toenmalige mede redacteuren - en waarvan de
opdracht tegen mijn wil geplaatst is.
Tenslotte geloof ik dat het gebeurde in Arti nog versch genoeg in je geheugen
zal liggen om te begrijpen dat dit schrijven niet als toenadering van mijn kant kan
bedoeld zijn.
Willem Witsen
Ede 11 dec. 1895.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ede
Datum: 15 december 1895
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 50; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/122, [1:3] op nr. 105/123

[1:1]
Ede 15 dec. 1895.
Ik wil niets liever dan die leelijke woorden intrekken nu ik uit je schrijven zie dat je
weigering om mijn hand aan te nemen niet voortkwam uit haat of lust om mij te
beleedigen, maar dat je voor die handeling redenen hadt van welke je oorspronkelijk
van plan waart mij schriftelijk een explicatie te geven. Ik vind het ook natuurlijk,
volgens je uitleg, dat een voortzetting van een dergelijk gesprek in de gegeven
omstandigheden je ongewenscht voorkwam, doch ik kon op dat oogenblik niet weten
dat je er zoo over dacht en moest wel opvatten
[1:2]
als een nieuwe beleediging dat je mij zelfs niet in de gelegenheid wildet stellen om
mij te verdedigen.
Toch al gegriefd door je bejegening, - ik die met uitgestrekte hand naar je toe
kwam (zoo weinig heb ik dat stuk gelezen dat overigens mij meer compromitteert
dan iemand anders) een bejegening waarvan ik de motieven nog maar ten halve
schijn te kennen - werd ik door de zooeven bedoelde opvatting driftig en gebruikte
de uitdrukkingen die mij toen een juiste qualificatie van je gedrag toeschenen; want
was het niet eenvoudigst geweest om te zeggen: ik vind het hier de
[1:3]
plaats niet om je een explicatie te geven maar ik ben bereid het schriftelijk te doen
of dàn en dàn.
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Maar met dat al, nu ik weet hoe je het bedoelde en ik die woorden gaarne intrek,
houd ik je aan je woord en zal gaarne een uiteenzetting van je grieven tegen mij voor zoover ik die nog niet ken - te gemoet zien.
Willem Witsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: [17 december 1895]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum Dinsdag avond
Deze week ben ik bezet met buitengewoon dringend werk en ik moet van hier naar
daar. Sta mij dus toe dat ik tot begin volgende week uitstel mij in alle kalmte tot het
bedoelde schrijven neer te zetten.
J.V.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 30 december 1895
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandagavond 30 Dec.
Beste Wim, zaterdag was ik bij Chris. ZEd. zou mij nog eens van katoen geven,
omdat ik tot maandagmorgen vrij was en dan tot dien tijd kon blijven liggen. Ik moest
dan a.s. Zaterdag terugkomen en in dien tusschentijd naar Zutphen gaan. ZEd.
praat altijd onder de bewerking en knapt zich waarschijnlijk een beetje op van de
wanhopende massa patienten die voorafgingen. (Men staat er tegenwoordig bijna
schouder aan schouder.) Patient na patient te hebben moet iets vreeselijks zijn; zij
zijn allen vol van hunzelven, vinden zich het belangrijkste op aard en laten
[1:2]
dat merken, des te grover zij zijn. En hier zijn er: één zoo nerveus, dat hij soms
opeens zegt het niet langer te kunnen houen, als hij een uurtje heeft zitten wachten
en dan voor de vuist weg hardop vertelt, dat hij al twee jaar onder dr's handen is,
eerst bij v. Haren Norman, toen bij enz. Anderen vallen in slaap (joden-heertjes) en
snorken hun uur weg. Een enkele is een deftig, grijzig, mondain heertje, zooals ze
zoo pleizierig zijn aan te zien, met ruim zwart vest, een dat een witten inkijk geeft,
en niellé-horloge-ketting, die niet vastzit door een knoopsgat, maar zich zijdelings
vasthecht aan de uitsnee van het vest.
Mijn beste Wim, ZEd. praatte dan
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[1:3]
zoo met mij, en had al twee en een half uur gearbeid, en vroeg hoe het van Deyssel
ging. Ik zei, dat zijn vriend Ising (ik voelde het tegelijk als een kleine indiscretie een
naam te gebruiken) altijd de beste berichten van hem had, maar dat ik hem in tijden
niet gezien had. (De bewerking liep net ten einde.) Toen zei ZEd. met groote
heftigheid: ‘Ising, wanneer zal die man nu eens goedvinden van de planken te gaan’
of zoo iets. Ik schrikte toen zoo hevig inwendig, toen ik in-eens weer die meening
over den goeden Nol hoorde, eene meening, die ik dacht, wat voorbij te zijn, dat ik
mijn urine niet langer bedwingen kon en tot ons beider ontsteltenis, begon de fontein
te springen. Chris gebood mij in te hoûen
[1:4]
en liep een glas te halen, maar ik die zag, dat hij aankwam met een
champagnebekertje en niets méér, en die op dat moment voelde alles wat er komen
zou, geraakte geheel verward en wilde afstijgen met de intentie de uitloozing in het
achterkamertje te bereiken. Maar nu werd de vloed sterker en Chris verwarde mij
zoo hevig, omdat hij woedend uitriep: Hou op, hou op, u pist mij de kamer onder,
en toen hij mij helpen wilde, scheen er wat in zijn mouw te komen. ‘U pist mij in mijn
mouw’ riep hij en toen ik murmelde van ‘ik kan 't niet helpen, neem me niet kwalijk’,
zei hij zoo kwaad: ‘Dat kan u wèl’, dat ik geheel ontdaan
[2:5]
werd en wel had willen schreien, zoo verlaten voelde ik mij. Nog wilde het geluk,
dat alles op en in mijn broek kwam en op het beetje in den mouw na en een paar
spatjes op het trapje, er geen verder schâ van kwam. Bij de verdere uitloozing in
het kleine kamertje, bleef ik zoo bang voor hem, omdat ik aan zed.'s hooge rekening
ging denken ook en dit geval mij een heenwijzing was op 't gewone, dat dokters
gaan meenen: dat ze gebruikt worden en patienten weinig égards voor ze hebben,
en dat hij dit wel 't ergste zou gaan denken, als ik hem niet spoedig betaalde. Ik was
nog thuis met koontjes van het gekke geval en vertelde er Nol van wat ik hem
vertellen kon, dus
[2:6]
behalve de aanleiding.
Wim, nu gaat dit jaar ten einde, maar wij zijn toch beter er aan toe dan vroegere
jaren met al de eindelooze kwestiën en het met zijn drieën leven moesten we maar
zoo hoûen en maar hopen dat geene komplicatiën komen in onze levens met al de
wreedheden daaraan verbonden. (Wat was het een wreede tijd, de tijd van Pet b.v.)
Ik ben toen eens zoo van je af geweest en on-gewoon en vind dat altijd nog zoo
bezopen van mij. Ik mag lijden, dat Pet dit jaar mag promoveeren, en in de praktijk
komen, daar hoort de wreedheid thuis, maar zooals we nu leven, leven we goed,
heel pleizierig en zooals Batavier zegt, als jongetjes.
[2:7]
Ik zit op Hein te wachten. Ik hoop nog wel, dat hij komen zal en zal hem dan eens
naar de kwestie Veth vragen, want ik hoor er nu niets meer van, maar ik geloof wel,
heb ik gedacht, dat nu al, dàt er is, dat men tegenover jou betere noten zal kraken
en het kwaadspreken over je wel wat uit zal zijn.
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Gisteravond is Hein hier geweest, vanmiddag Nol, Hein was een beetje ontevreden
over zich zelf, dat hij zoo weinig deed. Je moet hem eens aanraden, gewoon ergens
in de kost te gaan, dan heeft hij meer tijd. Die Parkweg kost hem elken dag een
avond. Nol was in de lappenmand: hard werken en geen geld. Wat moet dáár
[2:8]
nu aan gedaan? Ik heb hem gezegd, hij moest maar eens aan Gomperts zeggen,
dat het hem voordeeliger was niet te bestaan dan wèl. Nu raakt hij elke maand
achterop. ‘O-ja-Jan-vin-je’ en hij moest er erg om lachen. Vanmiddag ben ik bij Hein
geweest, omdat er licht brandde. Voor de securiteit ging ik eens door het glaasje
bij het bed kijken of Hein bezoek had. Ik lichtte het gordijntje op en jawel, Hein zat
achter over in zijn stoel met bolle wangen rook te blazen en te kijken naar iemand
met hoogen kuif (eerst dacht ik aan een juf[3:9]
frouw met een vleugel op haar hoed, maar het was het haar van een heer). Beiden
zeiden niets en waren in de les of na gewichtige gesprekken. Ik ben ongemerkt
weer heengegaan.
Beste Wim, ik had gister den heelen dag vrij. Ik heb eens je etsen genomen en
voor zoo ver ze niet beplakt waren heb ik ze uit de lijsten gehad en eens uitgestoft.
Het is wel waar, wat je verleden zei, dat London zoo'n mooi etsje is. Ik liet Hein eens
het gezichteinder zien over de brug, het is waarlijk héél mooi en ook de herder heb
ik weer eens gekeken en groot pleizier gehad in het schuldeloos-goedmoedige van
dat hondje zijn meeloopen. Je voelt den baas
[3:10]
vanwege het hondje zijn vertrouwelijke gaan. Je moet de menschen die kwaad van
je zeggen, maar altijd dat hondje laten zien. Ik weet niet of je me begrijpt, maar ik
begrijp het heel goed. Jan Veth is een bekrompen kerel, die beleedigd of niet, niets
meer dan mondaine eer-voldoeningen blijft najagen en altijd vreeselijke ruzie met
Cellini zou gekregen hebben. Beste Wim, ik voel mij weer erethisch bewogen, merk
ik, ik zal dus eindigen. Hein is morgen nog even naar Utrecht, heeft hij gezegd. Het
is toch beter, dat ik over Apeldoorn ga en ik ga eerst in den namiddag. Beste Wim,
beschouw dezen als een nieuw[3:10]
jaarsbrief en heb maar veel vreugd met Hein vanavond.
Groet Betsy hartelijk van mij en wensch haar en den jongen alles goeds, hetgeen
ik jou ook wensch, gezondheid!
Van harte je
Jan

[1896]
Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Ede]
Datum: [herfst? 1896]
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Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 986

[1:1]
Woensdag morgen
Mijn heerlijke zoete vrouwtie, je kleine Pam heeft zoo veel te vertellen in de eetkamer,
hij gaat juist uit zijn stoel - na het ontbijt en de deuren heb 'k wijd open geschoven
voor de warmte en ruimte. Hij is al weer dol als 'k hem vraag: gaan we samen naar
Moefie toe? Hij zit nu op z'n p.. en roept aldoor Vafie, Vafie, E. uilt. En nu zit hij te
zingen en zegt Ba omdat Jans binnen komt. Liefste Bebpy, 'k ben gisteren avond
gauw naar bed gegaan maar heb eerst wat grog gedronken met Angustura en
citroen. En van morgen heb 'k de kachel laten aanmaken op de slaapkamer
[1:2]
en heb 'n koud bad genomen van eén minuut - 'n overgieting zonder afdrogen. Ik
voel me nu wel goed maar de koû zit er nog wel - 't klopt zoo in m'n hoofd en 'k voel
aldoor huiverig en koud. Maar 't is hier warm genoeg en 't mag niet warmer ook, 64
gr. Die zoete Pam roept weer Vafie, vafie en dan heel ondeugend en zachtjes:
Pimmy. Ik denk wel dat ik morgen met hem kan komen, - 'k zal vandaag thuis blijven.
Mijn teekening staat daar tegen de muur, 'k zie 'm in de spiegel, hij wordt zoo
goed. Van morgen kreeg 'k een brief van Eilers
[1:3]
met 'n beetje geld, waar 'k om gevraagd had - en die schrijft dat Titsingh er nog niet
geweest is. Nu, 't kan niet wachten, dus dat zal wel weer mis zijn. Maar dat is niets
daar heb 'k ook heelemaal niet op gerekend, op dat schilderij; dat is om te
exposeeren. - Daar is Pam, hij kriebelt me op mijn voet en heeft geweldige schik
om dat 'k 't niet kan verdragen. Marie is boven bij Erikje, die zal nu ook wel gauw
beneden komen. Pam zit nu naast me op den grond en zegt: bief. Ik zeg
[1:4]
aan wie schrijft Vafie 'n bief? Moefie! Moefie en nu rolt hij over den grond van plezier.
't Is zoo verschrikkelijk lief zooals hij zit te spelen met lucifer houtjes die hij vindt en
dat aardige gebabbel en die verrukking als hij je portret ziet op den schoorsteen.
Heeft mijn lieveling goed geslapen in de nieuwe kamer? en aan haar lieve jongens
gedacht en aan haar goeden Pim? Dag mijn lieve lieve Beb, we verlangen allemaal
zoo erg naar moefie, dag mijn lieveling, tot morgen hoor, om 2 uur. Erikje is van
nacht weer heel goed geweest, om vijf uur en om acht gekomen, - en spugen doet
hij heelemaal niet. - O mijn Beb, verbeel je 's daar komt Iki binnen en zegt daar is
r.

M Toorop, en dan komt Toorop binnen met 'n heer en twee geweldige dames, de
kamer ruikt er nog van. 'n Prachtig bezoek en natuurlijk wel aardige menschen die
Toorop meê brengt. 't Was meneer en mevrouw v. Stirum en 'n dame die niet
genoemd werd, vroegen erg naar Beb en portretten en moesten 't zien en hadden
erg veel pret in Pimpie-pam, die op den grond zat! en in Erikje die juist beneden
kwam met Marie, - Toorop wilde je morgen bezoeken - 'k heb hem gezegd dat ik er
ook was.
Dag mijn lieveling, tot morgen, 'k zal je dan wel meer er van vertellen.
Dag mijn Beb,
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je eigen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1896?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 998

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Hier heb je honderd pop mijn lieve vrouwtje - vijf en twintig zijn er voor je zelf, die
je me geleend hebt de laatste dagen. - 't Portret van Bauer is naar Elsevier. 't Wordt
heel mooi gevonden - 'k heb Eilers en Groesbeek ieder een exemplaar aangeboden.
Verbeel je mijn Bebpy dat 'k gisteren bij Nol kom om er te eten en daar hoor van
Mina dat hij net weg is naar Berlijn!
Ik heb alleen gegeten en ben 's avonds Hein tegengekomen en heb met hem
gezeten in 't Panopticum, luisteren naar de muziek!
r.

Beb, de bediende bij M Broedelet heet Constant: op 't zegel stond immers een
C? Ik denk dat 'k morgen eens ga kijken hoe de Leuvenhaven er uit ziet maar ik
zal, ten gerieve van Beb, maar niet naar van 't Hoff gaan; ik zal dan maar in
gedachten met Beb door de straten gaan; Vafie met Moefie andelen, hè Pam?
Dag lievelingen
Pim

Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: Hilversum
Datum: [januari 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hilversum
Zondag avond
Mijn waarde vrind Wim, wij waren erg verrast door je prachtig cadeau dat wij daarnet
ontvingen; de mooiheid van het cadeau was reeds een groote vreugd voor ons
beiden; maar het feit van je vrindschappelijk herdenken was mij vooral al heel
bijzonder aangenaam; want het speet mij oprecht dat ik zoo weinig van je merkte.
Ik weet wel dat wij geen van beiden direkt schuld daaraan hadden; daar is zooveel
gebeurd in die jaren, dingen die door dat wij elkaar niet spraken misschien
onbegrijpelijker schenen, en toch wellicht met weinig woorden waren op te helde[1:2]
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ren geweest, maar die nu in ieder geval al bleven zij onopgehelderd zoo gemakkelijk
te vergeten zijn, omdat zij per slot vooral in zake Tideman, door hun leegheid zich
daartoe bij uitstek leenen.
Maar al dit gebeurde minder nog als wel de verandering in ons beider leven heeft
gemaakt dat wij zoo weinig van elkaar hebben gemerkt, maar ik hoop dat je even
als ik gaarne getuigen wilt dat je mij even als ik jou steeds in vrindschap hebt
herdacht.
Ik hoop oprecht dat wij elkaar nu eens gauw een hand kunnen geven, en dan zal
die drie jaar van niet zien zoo snel weg vallen bij het herdenken van al het goeds
van vroeger.
[1:3]
Wij komen heerlijk te wonen wel even heerlijk als ik mij jullie woning na de verhalen
ervan, voorstel.
Wij danken jullie nog wel heel hartelijk en zijn erg blij met het mooiste ding dat
Bauer geloof ik ooit gemaakt heeft.
Geloof mij na onze groeten aan je vrouw,
vrindschappelijk je toegn.
Rik Holst.
Groet Hofker eens van mij als je hem ziet, ik wist zijn adres niet tot mijn spijt.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [begin februari 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Zoudt ge genegen zijn om voor Elsevier maand schrift een portret van me te
teekenen. Tegen honorarium natuurlijk.
Zilcken zou de tekst schrijven, maar nu schrijft hij mij, dat hij vooreerst geen tijd
daartoe heeft. Zoudt jij het nu willen doen, antwoord me daarover eens.
Na Groeten
t.t.
GHBreitner

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [februari 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
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Ik vind het heel aardig van je dat je dat doen wilt, van morgen was ik bij Robbers
om te informeeren hoeveel ze er voor over hadden, maar ik kon het niet goed te
weten komen. Ik geloof zoo iets van f 25.-.
Maar wat anders is, is dat ze het portret reeds in de eerste dagen van Maart
uiterlijk 5 Mrt. moeten hebben. Ik kan onmogelijk weg, dus zult je het bij mij 't huis
moeten maken. Meld me dus wanneer of je komt.
Zilcken heeft nu toch aangenomen te zorgen voor 1 April met de copie klaar te
zijn. Zoodat dus, mijn andere vraag vervalt.
[1:2]
In afwachting van een spoedig antwoord dus,
t.t.
GHBreitner.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Ede]
Datum: [begin? mei 1896]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1159

[1:1]
Lieve Bebsy je bent 'n lief heerlijk vrouwtje - 'k heb net zoo je brief gekregen. 't Lijkt
me wel dat je nog al in je schik bent; maar je schrijft niets van de Parkstraat en wat
Marie er van vond. Is hij zoo tegen gevallen?
't Is aardig dat je bij Wisselingh bent geweest en bij Preyer, was Ba er niet? En
je schrijft niet eens of je morgen terug komt. Er is 'n briefkaart van B. Cr. dat ze om
12 uur komen Donderdag; als je dus langer wilt blijven moet je haar schrijven. Bebsy,
'k heb vandaag erge hoofdpijn, zeker door 't in bed liggen maar dat is ook niets. Van
morgen is Sloos er geweest, 't ging heel goed
[1:2]
zei hij, 't zou nu wel gauw beter zijn; maar ik kan 't nog niet buigen zonder hevige
pijn; da's niets zeit-ie, dat zal wel overgaan. Nu, dat geloof 'k ook nog wel. Ik heb
van middag ook een bezoek gehad van Harmen, - 'k wist niet wat 'k hoorde, de trap
op. Ik zat voor 't raam in de stoel in den tuin te kijken naar Ver[xxxxx]d die de
vergeet-me-nietjes schoon maakte - en daar kwam hij binnen - hij is er wel twee uur
geweest, heeft heel druk zitten praten over den Turk, en den Egyptenaar en Paul
Krüger en Prins Boris, en zoo al meer
[1:3]
en toen - 'k was er natuurlijk heelemaal niet op verdacht, zei hij plotseling: komt
Betje van avond weêr thuis?
Ik heb gelijk met jouw brief 'n brief gekregen van v. Wezel, dol. - Ja, wil je nog
twee boodschappen doen lieveling? een pot crême aux amandes amères en een
pot cherry Tooth paste beide bij Etienne of 'n dergelijke snuiter. Heb je de A. [I[?]
Sause al, Brand's - bij den opvolger van v. Laar, Kalverstraat bij Perry. Mees is van
daag buiten geweest maar niet lang. - Later bij mij
[1:4]
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hij is vreeselijk lief en gemakkelijk - we hebben weer 'n nieuw spelletje uit gevonden
samen waar-ie om schatert! Zal je je niet te moê maken mijn lieve Beb?
Bla[c[?]k heeft z'n jongen bij v.d. Steeg gebracht, tusschen 't hout op den Deel.
Hoe vin je dat?
Dag lieveling, alles gaat hier heel goed, als je langer wil blijven dan morgen,
vergeet dan niet Bely Cro[x/u/se[?] te schrijven - als je wel komt en je hebt 't niet
geschreven dan zend 'k 'n rijtuig naar 't station, laatsten trein.
Dag mijn zoete Beb, je kleine Pim ligt rustig te slapen. Tot gauw.
je eigen
Poffer.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [? september 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Vrijdag
Beste Wim, wat heb je mij een groot genoegen gedaan met mij hier te bezoeken.
Het is weer zoo heerlijk pleizierig voor mijn gevoel geweest, als vroeger weer eens
een dag met je geslenterd te hebben. Ik heb als een algemeen gevoel van
diep-liggende voldaanheid er van gehoûen. Je moet vooral volgende week terug
komen en nog dikwijls je bezoek herhalen. Ik ben in den laatsten tijd dikwijls zoo
bang, zoo bang geweest, als je zoo ver van me afraakte en dat gevoel bleef ik in
den laatsten tijd óók houen in Amsterdam, al zag ik je daar in den kring. Maar ik
merk nu al den heelen dag, dat je komen waar ik alleen woon, 't in-eens
[1:2]
heeft weggevaagd. Wat was je weer deftig van daag. Dat doet me altijd zoo'n
bizonder genoegen. Er gaat dan zoo'n bizonderen charme van sterkte van je uit. Ik
vind 't dan altijd zoo heerlijk als ik naast je loop; ik ben dan altijd een beetje trotsch
op je. Maar dàt had ik in Amsterdam ook. Het is iets speciaals (ik bedoel wat òp-valt)
in je. Nol is meer soliede om te zien en van uitzicht meer trotsch dan deftig. Dat van
jou is ook minder deftig- dan prachtigheid, als een zwarte merrie met een mooie
huid. Deftig is starder. Hein is 't niet. Hein zijn verschijning hangt af van 't belang
dat hij in de dingen stelt. Bij burgermenschen,
[1:3]
op visites (bij mijn broer b.v.) imponeert hij omdat hij dan niets te voelen heeft; als
hij geëmotioneerd raakt helpt in eens de mooiste boord niet meer en evenmin helpen
de beste kleeren. Hier in IJmuiden, waar de zee hem bezit, ben ik altijd bang, òf,
dat zijn hoed hem over zijn ooren zal glijen, òf dat zijn broek hem van boven in zijn
hals zal komen, of dat hij in-eens (comble van incorrectie) uit elkaar spatten zal.
Nu, Wim, schrijf je me als de hemden niet gelukt zijn; stuur je lievie het miniatuurtje.
Dag Wim de groeten aan Betsy. Dag
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je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [tussen 6 en 14 oktober 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Dinsdag.
Beste Wim, ik denk dat je in Amsterdam zijt en denkt mij daar te zullen treffen. Tot
mijn ongeluk echter had ik mij verkeken en had verleden Zondag wel degelijk dienst,
zoodat ik vandaag en gister heb moeten werken (ik heb in de week niet zoo heel
veel tijd) en morgen mijn stuk hoop aftemaken.
Hein heeft mij verleden week zoo'n schok gegeven; ik dacht, dat hij zoo ingenomen
met mijn werk was. Door
[1:2]
niet eens te zeggen hoeveel hij eigenlijk aan honorarium wilde toestaan, heeft hij
mij uit den hemel waarin ik leefde (alsof ik nu door te werken er bovenop komen
kon) mij weer gemaakt die ik altijd geweest ben, een die heel moeilijk werkt, en die,
als hij dan na veertien dagen een erg in-me-kaar-gewerkt ding heeft afteleveren er
tien gulden voor krijgt, zooals ik dat met de Kroniek heb gehad en vroeger met mijn
N.G. bijdragen, melancholieker herinnering. Zie
[1:3]
ik 't nu te somber, eilieve dan is 't wel een beetje door Hein, die meer den indruk
maakte van verlegen met mij te zijn dan ingenomen. Ik heb gisteravond aan van
Looy geschreven hoeveel hij geeft. Ik wou, dat ik wist hoeveel het Tweemaandelijksch
gaf om een maatstaf te hebben, maar ik heb er nooit belang in gesteld. Maar nu is
alles anders; als het de moeite niet waard is, doe ik beter naar zee te loopen dan
artikelen te schrijven en hier
[1:4]
in Gods overheerlijke natuur (wat zou Hein hier genieten tegenwoordig) een
thuiszittend leven te leiden.
Het stuk wordt anders, vooral aan 't eind heel mooi. Als ik 't niet goed verkoopen
kan en je krijgt het dus niet gedrukt en zooveel gemakkelijker voor jou te lezen, zal
ik het netjes overschrijven, en mag je het bewaren.
Het geld heb ik tot mijn groote genoegen guldentje na guldentje mij laten uittellen
en zit nu in mijn zak. Ik dank je wel vrindelijk.
Dag Wim; schrijf mij vóór Zaterdag hier.
Dag
je
Jan
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [vóór 13 november 1896?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Doe dan dit, praat niet over mijne bezwaren met onzen Nol, want hij is in alles
aardig behalve in zijn nuchtere beschouwingen over mijn huwelijk en als je dit niet
eens bent, praat hem dan toch ook niet over deze opmerking, want hoe 't is weet
ik niet, maar hij kan over mijn huwelijk in zijn nuchterheid soms ineens wat zeggen
dat me klinkt alsof 't onaangenaam voor M. zou zijn. Zoo zei hij van de week: als je
in Mei geen geld hebt, dan stel je 't uit. Ik vond dit gezegde afgrijzelijk en kon 't alleen
hebben, omdat Nol 't zei. Doe dan verder dit: Ik wil heel, heel graag eens met je
komen praten over je brief en mijn brieven, kom
[1:2]
mij dan Vrijdagmorgen 8.23 van den trein halen, dan kom ik eenige uren voor je
over. Spreek dan met niemand af, dan zijn we alleen. Kùn je verder iets doen: put
money in your pocket, want ik heb weer 'n duur recept uitgevoerd (en kranig) maar
ben o, zooveel geld kwijt, waar niemand van weten mag. Maar dat alles zijn bijzaken.
Hou mij als je kan tot Mei boven water, maak dat ik geen schuld heb en je zult me
zien zwemmen. Maar de hoofdzaak is kom mij 8.23 spoortijd halen. Dat is de grootste
dienst dien ik Vrijdag van je vraag. Ik wil heel graag met je praten, maar kom niet
te laat uit je bedje, want anders is mijn reis vergeefs geweest.
Wil je dat voor me doen?
Vale
Jan.
Stel mij niet teleur.
En stuur mij Pauline of vergeet haar niet.

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 3 en 11 januari 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 3 Januari '96
Langer dan ik dacht, ben ik in een roes van bemoeiïngen gebleven, die het me
onmogelijk maakten mij te bepalen bij wat ik je wilde schrijven. En nu eerst kan ik
mij kalm neerzetten om te schrijven wat je hebt gevraagd.
Om te beginnen: het is geen geval van grieven, - dat wil zeggen, ik heb weinig
boosheid over bizondere voorvallen, bizondere bejegeningen, bizondere feiten. Ten
minste, ik moet mijn geheugen eenig geweld aandoen om er zulke uit op te diepen.
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Maar ik ben mij zeer bewust van een staat van gevoelens die eindelijk een breuk
tusschen ons moest brengen.
Je zult je niet herinneren mij ooit lichtgeraakt, kwalijknemend, driftig jegens je te
hebben gezien. Ik heb er mij steeds op toegelegd geduldig en tegemoetkomend te
zijn. Ik heb met goeden wil getracht den koers te houden, waartoe een oude
kameraadschap den weg wijst. Van den beginne af aan heb ik oog gehad voor de
grillige stroefheid die je eigen is. Toen ik als jongen van zestien in Amsterdam kwam,
en jij die ouder, knapper, wereldwijzer, in alle opzichten meer bevoorrecht waart
dan ik, mij in amitié naamt, vond ik het niet erg dat je me ook wel eens plaagde, me
wel eens heimelijk donderde, me wel eens verdriet deed. Ik nam dat op den koop
toe, alsof dat zoo hoorde, want ik was zeer aan je gehecht. In dien tijd heb ik
ongetwijfeld veel van je geleerd, ofschoon je den jongen zonder roer nog meer hadt
kunnen leeren, - ik heb veel vriendschap van je ondervonden, al kon er, achteraf
beschouwd, naar mijn smaak altijd wat meer hartelijkheid onder geschuild hebben.
Globaal genomen, hechtte ik buitengewoon aan je omgang, meer geloof ik, dan
aan die van iemand anders. Je eerste successen deden niemand oprechter
genoegen dan mij, en ik vond in je voorbeeld een buitengewonen steun.
Laat ik niet te uitvoerig worden.
De eerste schok kwam in '87. Ik was geëngageerd, zeer gelukkig, zeer moedig.
Een der onzen, die heel conscientieus is, nam mij toen apart, om me een
[1:2]
mededeeling te doen. Hij wist dat ik je als goed vriend beschouwde, en het had hem
getroffen, dat evenwel, toen hij in jouw presentie een brief van mij had willen
voorlezen, je zeer onaardig hadt gedaan, zoodat hij de voorlezing had gestaakt.
Ik was nog erger getroffen, maar ik gaf te kennen dat hij me die mededeeling niet
had moeten doen, en dat als je iets van of over mij vondt wat de moeite waard was,
je me dat zelf wel zou weten te vertellen. Ik geloof dat ik een dag het land had, en
me er toen overheen zette, want er waren genoeg aangename herinneringen uit
onzen omgang die tegen dit eene opwogen.
Het was niet lang daarna dat je me op mijn kamer op de Vondelkade vertelde,
dat je van plan waart naar Londen te gaan, en ik weet dat ik je met ongemengd
warme gevoelens vroeg of je liever niet blijven zou.
Van lieverlede echter werd je stroefheid wel eens onaangenamer, en nooit heb
ik koeler weerwerk gevonden, dan toen ik op je afscheidsfuif een dronk op je
spoedige terugkeer instelde. Het gezicht waarmee dit ontvangen werd kon moeilijk
onplezieriger.
Let wel, ik raak hier niet aan grieven. Ik verwijt niets, ik verklaar alleen mijn eigen
gevoelens. Ik heb mij over de min aangename gewaarwordingen altijd spoedig
heengezet, en ik heb mijnerzijds de oude hartelijkheid lang opgespaard. Dit eischte
intusschen allengs eenige inspanning. Toen je uit Londen terugkwam, ging je korten
tijd een kamertje in Bussum betrekken, dicht bij mij in de buurt. Ik zag je elken dag
voorbij komen, maar het groeten bleef zelfs in den steek, en in die week of zes, ben
je nooit bij mij in huis geweest. Pleit verlegenheid zooveel je wilt, maar ik zou wel
eens willen weten wat je in mijn plaats zoudt hebben gevoeld. Was het wonder dat
ik bij het zelf waarnemen van zulke symptomen, wel waarde moest gaan hechten
aan de meer voorkomende mededeelingen dat je tegenover derden je meermaals
slecht gezind jegens mij betoonde? Ik mocht die mededeelingen van de hand wijzen
als ongeoorloofd overbrengen van vertrouwelijke
[1:3]
ontboezemingen, - ik wist dat zij waarheid moesten bevatten.
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Ik heb mij over dat alles nooit beklaagd en nog minder gewroken. Ik heb steeds
lankmoedigheid geoefend, en als het noodig was, stelde ik mij boven dat alles. Ik
was nu eenmaal op het glad ijs van kritiek schrijven gegaan, omdat mijne natuurlijke
neigingen, waarlijk niet tot mijn gemak, mij daarheen voerden, en ik ben je werk
altijd met vooringenomenheid blijven bespreken. Versta mij wel, - er is niets in mij
wat daarvoor erkenning vraagt. Wat ik deed, deed ik uit overtuiging. Ik wil alleen
aantoonen, dat ik nimmer, wat in deze zoo gemakkelijk had kunnen gebeuren, stof
tot wrevel gaf. Als alleen, - ja eens in al die jaren. En ik heb daar spijt genoeg van
gehad. Het was trouwens weer een tijd later. Er was een tentoonstelling in Utrecht.
's Morgens vóór de opening, die 's middags zou zijn, kwam ik op de expositie waar
ik in een ongeschikt zijkamertje, twee portretten van jou hoog opgehangen vond.
Ik reclameerde dat dit niet te pas kwam. Men antwoordde dat ze niet mooi waren.
Ik hield vol, en kreeg gedaan dat zij in allerijl nog op een mooi vak, wel wat hoog,
maar toch veel beter dan eerst, gehangen werden. Ze vielen toen echter ook mij
niet mee. Ik had voor wat je deedt een groote bewondering, en het was een deceptie
voor me deze dingen niet te kunnen bewonderen. Maar dat was nu zoo erg niet.
Alleen, - een paar weken daarna at Kloos bij me, en vroeg me pertinent wat ik van
je portretten vond. Ik zei toen dat ze erg waren tegen gevallen, en tien tegen een,
dit bedacht ik later, dat Kloos je dit over is gaan zeggen, want dat was wel een beetje
de moraal onder de lui. En dat is een ellendig ding. Er is niets giftigers dan door een
derde een ongunstig oordeel te vernemen. Ik had dat zelf nu al dikwijls ondervonden.
Er is iets verraderlijks in. Maar ik kon er in dit geval niets aan doen. Hadt je me zelf
gevraagd hoe ik ze
[1:4]
vond, ik zou niet anders gesproken hebbben, maar de verhouding was toen juist al
onzuiver genoeg om je wantrouwen te verergeren.
11 Januari
Toch heb ik ook daarna nog altijd getracht koers te houden, om een enkel staaltje
te noemen: ruim twee jaar geleden nog, op een maaltijd van de Etsclub, heb ik je
in naam van onze oude kameraadschap, spontaan hartelijk toegedronken, en het
hinderde me zelfs niet erg dat dit zeer stroef ontvangen werd. Daar was ik wel aan
gewoon.
Ik wil intusschen nog een klein incident vertellen dat omtrent '91 zal zijn gebeurd.
r.

Ik teekende M Kerdijk voor het Weekblad en bleef daar eten, toen hij me zeide dat
Mr. en Mevr. Arntzenius op thee kwamen. Ik zei hem dat ik het aardig zou vinden
Cobi die ik van ouds kende weer eens te zien, en vroeg dus of hij het goed vond
dat ik nog even bleef. Toen de gasten kwamen deed Cobi echter ongeveer of ze
mij niet kende, en liet in elk geval blijken deze ontmoeting volstrekt niet aangenaam
te vinden. Ik nam direkt afscheid maar ben zelden met onaangenamer gevoel op
straat gekomen. Een explicatie heb ik niet gevraagd. Het geval was mij tè wee. Maar
later toen de Coba's weer vriendelijk tegen ons waren gaan doen, en ik wel eens
even heb laten voelen, hoe grievend dat voorval was geweest, kreeg ik tot
verontschuldiging dat dat allemaal door Wim kwam.
Mij dunkt men behoeft niet achterdochtig, niet gauw gekwetst te zijn, om onder
zulke omstandigheden een pijnlijk gevoel jegens een oude kameraad te gaan hebben.
Er is ten slotte iets al te kwajongensachtigs in, gevoelens van vriendschaps trouw,
zóózeer van één kant te zien blijven, en er behoeft dan zoetjes aan zoo heel veel
niet meer te gebeuren, om er genoeg van te krijgen. Want ook al kon men de
handelwijze van de ander zelfs verklaren, dan blijft toch een loyaal kontakt bij dien
stand van zaken onmogelijk.
[2:5]
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Mijne lijdzaamheid werd nog verder op de proef gesteld. Nog altijd vertelde men mij
van tijd tot tijd dat je onheusch over me sprak, en ik antwoordde daar gewoonlijk op
dat ik naar zulke overbrengsels liever niet luisterde. Toen men me eens zei dat men
bij de familie van Vloten mij als je vijand beschouwde heb ik alleen verdrietig de
schouders opgehaald. Er is tegen zulke dingen niet veel te doen. En ik wist te goed
dat ik nooit eenige aanleiding tot zulke opvattingen had gegeven, en dat hier alleen
je noodlottige opkroppende argwaan de reden kon zijn van alle kwaad. Toen ik
omtrent dien tijd in het scheidsgerecht werd geroepen om een zwaar beleedigd
meisje van de ergerlijkste vervolging vrij te maken, was ik er me volstrekt onbewust
van dat jij zijdelings in die geschiedenis betrokken waart. Als ik je gekwetst heb met
die volkomen korrekte handeling, dan is het geweest zonder dat ik wist, wie ik er al
mede raakte. Onze bedoeling was van de aller zuiverste, en ik mag geen spijt
hebben dat we gedaan hebben wat we deden.
Nu kwam de Nieuwe-Gids-crisis. Onrechtvaardiger is er zelden gevonnisd. Ik die
mij tegenover Van Eeden altijd heel zuiver had trachten te houden, en Kloos dikwijls
had gewaarschuwd dat hij v. E. toch geen stukken voor de N.G. moest afdwingen,
die hij immers minachtte, - ik werd mee in den ban gedaan, omdat ik in Bussum
woonde. Alle oude banden van vriendschap en kameraadschap werden (zonder
explicatie) verbroken, terwille van de eerzucht van een onwetend avonturier, die
men zelf na korten tijd toch gedwongen was in den hoek te laten zitten. Het was
misschien heel aardig, mee schrikbewindje te spelen, ofschoon ik de positie niet
benijd, maar het was voor ons smartelijk dit laffe spelletje aan te zien. Dat de
waardigheid aan onzen kant bleef, komt niet in het feit, dat geen van de in het publiek
gescholdenen ooit een enkel woord heeft geantwoord. Maar wij hadden reden tot
minachting. De feitelijke oprichter van het tijdschrift, Van der Goes, werd
weggeschopt. Gorter werd bitter en ellendig kinderachtig gehoond. Van Deventer
gesard. En dat ging door een partijtje waarmede jij goede maats waart. Men zou al
slappe opvattingen van kameraadschap moeten hebben gehad, als men dat niet
absoluut afkeurens waardig had gevonden. Het approuveeren met wat er gebeurde
in den
[2:6]
N.G. was het breken met de uitgeworpenen. Een middenweg was hier niet mogelijk,
al wilde men in eindelooze toegevendheid die beproeven. Toen ik in een gezelschap
in den Haag door de oproermaker in kwestie gemolesteerd werd, was er geen van
de oude kennissen, Boeken uitgezonderd, die voor mij in de bres sprong. Dat die
knaap reden kon vinden om eenige wrok jegens mij te koesteren was waar, maar
strekte mij niet tot oneer. Hij was begonnen in een studentenblaadje de grieven van
Kloos tegen Van Eeden te luchten, en vond dat hij dus een positie in de literatuur
innam. Ik was toen en delicatesse met v. E. maar wilde vóór alles korrekt blijven,
en dus iemand wiens eenige titel was dat hij van Eeden had beschoten, niet grif
inhalen. Toen hij mij dus heel in het begin geschreven had, dat hij mij te mijnent de
hand wilde komen drukken, had ik geantwoord, - zonder vinnigheid, maar met opgaaf
van dezelfde redenen die ik hier noem, dat ik het liever niet had. Men liet hem nu
gelegenheid den wrok daarover jegens mij te luchten. Toen ik nà het voorval in den
Haag, de lui eens in Amsterdam trof, werd ik door denzelfden jongen opzichtig
gehoond, zonder schijn van protest bij de kameraad[s[?]. Ik dacht dat Kloos buiten
westen geweest kon zijn, maar toen ik hem een week of zes later een brief schreef,
kreeg ik die ongeopend teruggezonden. Het is waar dat gij aan de twee laatste
dingen niet direkt mede schuldig waart, maar gij waart van de bent, trokt een lijntje
met de uitgooiers, en hadt ook al genoeg van mijn lankmoedigheid gevergd. Ik beken
dat ik altijd bij vleugjes geloofde dat je alleen wat zwak waart, maar nog niet direkt
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unfair jegens mij behoefde te worden geacht. Zoo ongeveer was de toestand toen
een van de laatste N.G.-nummers verscheen. De toenmalige hoofdman had mij nog
kort geleden verteld dat hij van schilderkunst niets wist, en er geen oog voor had.
Maar daar vond ik in de rubriek die ik zelf voornamelijk had gecreëerd, een artikel
opgenomen dat op de meest opzettelijke wijze tegen mij gemunt was. Niet mijne
meeningen werden daarin bestreden, maar mijn privaat persoon werd op de
misselijkste manier aangevallen. Dit griefde
[2:7]
op zichzelf mij weinig. Het kritiesch gedeelte was onbekwaam en de rest onwaardig.
Maar de schrijver had bij jou gelogeerd, was door jou ingewijd in zaken van
schilderkunst, droeg zijn artikel aan je op. Er was geen argwaan noodig om hierin
het bittere te zien, van een man jegens wien men jaren lang de beste gevoelens
heeft gekoesterd op achterbaksche wijze tegen zich te zien ageeren. Ik dacht niet
dat gij het stuk mede geschreven hadt, niet dat gij het direkt geïnspireerd hadt, maar
ik moest wel zien dat de schilder uit een vaatje tapte dat hij bij jou had vinden staan.
Ook anderen zeiden me dit direkt. Ik weet dat ik toch nog angstig naar de posten
heb uitgezien, dat ik niet gelooven kon aan een lamlendigheid die zoo parrallel aan
valschheid ging, - ik vertrouwde nog een briefje te krijgen, waarin je spijt betuigde
over het verschijnen van dat stuk met die opdracht. Maar er kwam niets. Toen heb
ik gezegd dat het genoeg was, dat ik zooveel onloyauteit niet meer wilde
tegemoetkomen met toegevendheid, en dat ik onze relatie als verbroken
beschouwde. Beteren dan ik zouden niet anders hebben gedaan.
Een week of vier daarna ontmoette ik je in Arti. Ik zou een Judas geweest moeten
zijn, als ik je toen de hand had gegeven.
Jan Veth

Willem Witsen aan Jan Theodoor Toorop
Plaats: Ede
Datum: 10 januari 1896
Verblijfplaats: KB T.C. C 155, 5

[1:1]
Ede 10 Januari 1896
Waarde Toorop,
Je zoudt mij zeer verplichten mij even te melden welke je ondervindingen zijn van
Oldenzeel, den kunstkooper te Rotterdam.
Genoemde heer wil een tentoonstelling arrangeeren van mijn werk maar onder
ons heb 'k slechte noten hooren kraken van zijn soliditeit. Daar je, meen ik,
meermalen bij hem hebt geëxposeerd zou ik je gaarne willen verzoeken mij te
melden wat je van den man afweet. Ik behoef je wel niet te zeggen dat dit schrijven
absoluut vertrouwelijk is. - Na je belofte van dezen zomer hadden wij je al eens
verwacht. Ik zou het zeer op prijs stellen als je in de mooie dagen van
[1:2]
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de aanstaande lente eens een paar dagen hier kwam doorbrengen. Als je dat doen
wilt vergeet dan niet de boeken van mij meê te brengen die je nog van mij in je bezit
hebt.
Als je misschien al een prospectus hebt gekregen van van Looy over de Nieuwe
Gids zou 'k je nog gaarne willen verzoeken dit tijdschrift zooveel je kunt te steunen
vooral met 't oog op Willem Kloos, die, zooals je weten zult, op 't oogenblik in Utrecht
wordt verpleegd; - 't zou voor hem een geweldige slag zijn als de N.G. moest
ophouden te bestaan. Je hebt zooveel connecties dat je zeker, als je wilt, een tiental
aandeelen zult kunnen plaatsen.
Met vriendelijke groeten, ook van mijne vrouw
steeds t.t.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 10 januari 1896
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 116

[1:1]
Ede 10 Januari 1896.
Waarde Zilcken,
Ik ben enorm verëerd door je brief waaruit 'k zie dat je mij rekent onder de
hollandsche etsers. 't Is waar 'k heb nog al veel geëtst maar goed beschouwd ben
ik geen etser. Ik heb getracht nu tien jaar geleden de etskunst te benaderen en heb
aan een ets dezelfde eischen gesteld als aan een Teekening of schilderij; met dit
gevolg dat ik geweldig getobd heb zonder goed resultaat te krijgen. Ik heb dus
feitelijk geleerd hoe men niet etsen moet en heb dan ook ten slotte begrepen dat 'k
nooit een goede ets zou maken. Daarom zijn mijn beste etsen waarschijnlijk de
‘Dordrecht’ van Jacob Maris maar vooral ‘Regen en wind’ van Breitner omdat het
[1:2]
reproducties zijn die staan tot fotogravures gelijk oude gesneden meubelen tot
modern fabriekswerk. Maar het begrip van een ets zooals Jozef Israëls dat getoond
heeft te hebben, zooals de ouden dat hadden, en onder de onzen Bauer, Karsen
en jij, om maar enkelen te noemen, heb ik absoluut gemist.
Daarom zou het misschien beter wezen als je mij er maar buiten hield: al mijn
etsen zijn probeersels geweest, benaderingen, waar van de eene natuurlijk beter
is dan de andere maar dat als geheel boven mijn macht is gebleven. Vin je nu dat
dit de critiek ontloopen is en wil je mijn etswerk den plaats aanwijzen die het in den
tegenwoordigen tijd naar jouw meening toekomt, dan volgt hier de beantwoording
van
[1:3]
je vragen die ik duidelijkheidshalve zal overschrijven.
o

1 Ongeveer hoeveel etsen maakte je? Ongeveer 40 of 50 die bijna allen in den
handel zijn.
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o

2 leerling van de Acad te A. - ook van anderen? - Ben nog korten tijd in Antwerpen
geweest bij Verlat, maar de Amsterd. Acad leek mij preferable, vooral toen Verlat
wegging, - ben later in de gelegenheid geweest om veel te werken met Mauve vooral
ook om hem te zien werken en met hem te praten. Ik heb veel aan hem gehad maar
zijn invloed is, 'k denk door het groote verschil van temperament vooral, van korten
duur geweest.
o

3 Wanneer geboren en waar? Te Amsterdam, in 1860.
o

4 Je eerste zijn immers uit Holland, ophaalbruggen boeren en herders? Ja daarna
de Londensche - en toen die uit Brabant? Precies.
o

5 Je mengt immers lijn etsen met weeke grond en aquatint? Voor toon etsen
leek mij dit natuurlijker, doch ik geloof dat lijnetsen, zuiver, zonder bedoelde
hulpmiddelen de eenige rationeele zijn; maar die heb ik nooit gemaakt.
o

6 Wanneer ging je naar Londen? 1888 tot begin 1891.
o

7 Heb je nà die etsen uit Brabant nog geëtst? Ja, twee reproducties naar J. Maris
en G.H. Breitner voor C.M. van Gogh.
o

8 Is er een engelsche naam voor die groote plaat, dat meisje dat aardappelen
uit een mand in een zak doet? Neen.
o

9 En voor je ets Trafalgar Square (die leeuwen? Is 't die of heb ik 't mis?) dat is
eén ets maar 'k noem die altijd Trafalgar Square.
Is dit niet voldoende? 't Lijkt wel een belasting biljet!
Nu succes ermeê,
geloof mij met vriendelijke groeten
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ede
Datum: 14 januari 1896
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 51; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/124, [1:3] en [1:4] op nr. 105/125

[1:1]
Ede 14 Januari 1896.
Mijn eerste opwelling, toen 'k je brief gelezen had, was naar je toe te komen Veth,
- 't lijkt me allemaal zoo verschrikkelijk onnoodig al die dingen, zoo jammer, en om
te zeggen hoe komt dat nu, is dat werkelijk mijn schuld, - 'k heb 't alles overdacht
na je brief aandachtig te hebben gelezen, - 'k heb 't heel objectief trachten te zien,
mezelf heelemaal op zij zettende, - want er staan veel uitdrukkingen in je brief die
mij heel onaangenaam moesten aandoen; woorden als ‘unfair’ en ‘lamlendigheid’
enz. maar als 'k daar nu over ga vallen komen we niets verder:
[1:2]
ik heb getracht daarom 't te zien van jouw standpunt en dat is me gelukt. Maar als
ik daarna in me zelf zie dan weet 'k dat 't grootendeels misverstanden zijn. Ik zal je
brief niet gaan weerleggen, 'k zie daar feitelijk geen kans toe - als 't nog 'n ander
betrof! - Ik weet zoo, 'k weet 't zoo voor mezelf, hoe weinig waars er is in je brief -
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niet van jou uit natuurlijk, dan heb je gelijk - jij hebt al die dingen gezien, en ze
gevoeld en je hebt dus alle recht om te handelen als je deed. Maar met al je
toegevendheid, je lankmoedigheid waarvan je zoo ruim bedeeld waart volgens je
brief begrijp 'k niet, hoe 't mogelijk is dat
[1:3]
je nooit een woord ervan tegen mij gesproken hebt - 'n enkel woord had zoo veel
kunnen ophelderen voór 't te laat was - hoe je àl die wrok hebt opgegaard totdat 'n
uitbarsting onvermijdelijk komen moest.
'T eenige antwoord op je brief volgens mijn sentiment voor jou als dat incident op
Arti 't mij niet onmogelijk maakte, zou zijn dat 'k naar je toe kwam - maar hoe kan
'k mij blootstellen aan 'n tweede weigering?
Maar dit moet van mijn hart dat je me vreeselijk slecht kent!
Laat 't dus zijn zooals 't wezen moet; 'k wil je alleen nog dit zeggen dat 'k nooit
vijandelijk tegen je geweest ben en dat 'k mij niet
[1:4]
kan inlaten met wat ‘men’ van mij blieft te zeggen.
Vaarwel,
Willem Witsen
Nog dit: ter wille van de waarheid ten opzichte van iemand voor wien 'k veel
genegenheid heb, van Willem Kloos, moet 'k je zeggen dat hij mij nooit iets vertelde
van je oordeel over mijn werk in Utrecht destijds. Maar al had hij het gedaan! Zou
dat, denk je, iets hebben afgedaan aan mijn apreciatie van jou; ik die zoo goed weet
hoe slecht die dingen waren!

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 januari [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
17. Januari
Beste Wim, ik vond je aan de Paleisstr. zoo aardig en zoo makkelijk met me
omgaande; als je geen preoccupaties hebt, kan je dat altijd zoo pleizierig doen, dan
heb ik altijd mijn draai van vergenoegdheid. Het was een heel prettige herinnering
voor me. Het is tegenwoordig zoo'n genoegelijke tijd en Mies schrijft me ook zulke
gevoelige briefjes, net of je haar vrindelijk stemmetje hoort.
Gister is het een heel pleizierige dag geweest. Hein had lessen (ik had een half
uurtje hem achter zitten te bekijken zonder dat hij 't wist) en toen ben ik naar Breitner
gegaan, bijna niet gesproken; hij heeft me alles laten zien; ik heb nog nooit
[1:2]
zoo'n sterken indruk van zijn werk gehad. Ik kan 't niet uitleggen, maar ik had een
gevoel van compleetheid toen ik op straat was en heb dat den heelen dag gehouen.
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Gistermiddag wou ik Nol gaan bezoeken en kwam hem op straat tegen. Wij zaten
toen in de Bodega, want ik had in zoo'n groote IJ-wandeling geen trek. Daar kwam
Royaards en de jonge Broedelet. Verder Hein. Verder Breitner. Ik moest toen even
weg. Toen ik terugkwam zaten er nog bij: Toorop, nog altijd dezelfde aardige kerel
en Haverman. Dat vond ik aldoor een mallootje; hij zat erg met effort te praten, een
beetje erg haagsch, dacht ik. Breitner ging direct weg, Nol wèg, Royaards moest
let

weg, de jonge Br

wàs weg en hebben

[1:3]
wij toen een uurtje over allerlei dingen zitten praten. Het aardige van Toorop is zijn
gemakkelijkheid. Hij zit op zijn stoel, zooals hij ook in een bosch zou zitten. Hij kijkt
een vrouw aan en wat later kijkt hij jou aan en het is alles even pleizierig van-hem-zelf
uit; zijn natuur dwaalt, voor die bij hem zijn, voortdurend om hem heen en die natuur
is vreeselijk pleizierig kalm, maar heel vol. Van Breitner komt alles door het kijken
en mèt het kijken der oogen (het opslaan, het opkijken en zoo); het komt van binnen
uit, zou je zeggen; bij Toorop is 't veel meer diffuus en omgévend en buitendien is
't heel anders. ((P.S.) Ik zou wel eens willen
[1:4]
weten of je aan dit alles een touw kan vast knoopen, neem me niet kwalijk; ik ben
zoo in m'n humeur).
Van de week ben ik bij Willem zijn vader geweest. Dàt is me der een. Die laat
zich niet beetnemen. Als niemand je recommandeert, denk dan maar niet, (dat is
n.l. 't eerste waarnaar hij vraagt), dat-i voor je aan 't werk gaat en als je 2. min. in
huis bent sta je al naar de straat te verlangen van wege de hevigheid tegen zijn
knecht en zijn vrouw (Na) en de kracht van zijn longen: ‘Gerrit, geef dat vest eens
aan (roept-i naar boven) ..... kan je 't weer niet vinden, ezelskoppen.’ ....
‘godverdikme’ ..... ‘bliksem, Na, ga eens kijken.’ Groote god, wat heb ik een goede
vader gehad!
Dag Wim
je
Jan

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 februari 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beursplein 3
3 Febr. 1896
Beste Wim,
Ik had je heden zeker gewacht en ben zelfs om half één aan de spoor geweest.
Ik ben Zaterdag niet gekomen omdat ik hoopte den Zondag te kunnen gebruiken
om wat te werken, maar het is niet gelukt.
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Erens is nu hier en is bij mij geweest maar het was juist kort voor ik naar Hilversum
moest, dus maar weinig tijd. Zijn voorstel was: de redactie uit te breiden (onder
anderen met zich zelf) en de verschillende adressen op de afl. te zetten, dan had
ieder keus in te zenden bij wien hij prefereerde. Ten tweede: de
[1:2]
afleveringen moesten altijd op tijd verschijnen en geen bepaalde dikte hebben: men
zou betalen naar gelang van de dikte.
Het eerste voorstel van hem is door van L. overgenomen die mij per schrijft uit
Hilversum,
‘Schrijf nu per ommegaande aan Witsen, Jolles, Diepenbrock en Leopold of zij
redacteur willen worden. Er is geen tijd te verliezen.’ Ik stel het jou natuurlijk gaarne
voor.
De eenige, wien ik het voorgesteld heb is Diepenbrock, die het in overweging
heeft genomen, maar de anderen er bij te vragen, vind ik onzin: Erens wil ik er wel
bij hebben als Fons het aanneemt. Ook geloof ik dat als Fons het
[1:3]
aanneemt, dit alles heel veel zal helpen, zelfs dat dit het éénige redmiddel voor de
N.G. zal zijn. Anders zie ik de zaak als verloren aan. - Erens woont 's Gravesande
1 hoog

straat 16
, en ziet er geheel uitgevast uit.
Groet Betsy hartelijk van mij,
Wanneer kom je nu? Ik heb gisteren vreeselijk met Jan zitten filosofeeren, maar
we zien alles hoe langer hoe zwarter in.
Je
Hein

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Utrecht
Datum: 21 februari [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Utrecht 21 Febr.
Beste Wim,
Nu zit ik te Utrecht, te Hilversum ging de trein juist de verkeerde kant op en had
ik nog juist tijd om er uit te springen, maar zag toen de trein, die den goeden kant
op ging juist al weg. Ik heb er nog even over gedacht om met den laatsten trein te
komen maar ik vreesde dat je misschien al naar bed zoudt zijn, bovendien zou ik
morgen ochtend al vroeg weg hebben moeten gaan want morgen moet ik een decisie
nemen met v. Looy. Ik ben, daar ik een kaartje had, toen doorgegaan naar Utrecht
en heb Willem bezocht, die voor het oogenblik tegen alle nieuwe redacteurs is, daar
hij in het bepaalde vertrouwen is dat hij spoedig weer te Amsterdam komt, en nu
heb ik Jolles en Fons juist zoowat gewonnen.
Hierbij het muntje waar Nol van sprak. Ik hoop tot spoedig.
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Groeten ook aan Betsy en Lucie van
t.t.
Hein

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: Ede
Datum: 10 maart 1896
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
Ede 10 Maart 1896.
Waarde Samson,
Ik wil gaarne een schilderijtje voor Willem afstaan maar 'k heb de volgende maand
een tentoonstelling en zou het dan gaarne exposeeren. Willen we nu afspreken dat,
in geval 'k 't verkoop, ik je 't bedrag zend, en in geval ik 't niet verkoop, 'k je 't schilderij
zend? Wat 't stichten betreft van een fonds daarvoor zijn de eerste schreden al
gedaan door van Looy en mij, is je dat bekend? De menschen ten minste die mij
bijdragen beloofden, bedoelden dit jaarlijksch. 't Beste zal wel zijn
[1:2]
je te verstaan met v. Looy die dat geld beheert. Houd mij deze wenken ten goede
zoo zij overbodig zijn: 'k hoor er echter zóo weinig van dat je me niet kwalijk kunt
nemen.
Met beste groeten
t.t.
Willem Witsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [± 17 maart 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51,

[1:1]
O.Z. v.b.wal 181.
Beste Wim, het is wel een korte dag voor mij geweest gister. Je moet maar eens
gauw terugkomen, van de week of zoo. Juist ging 't zoo aardig worden, op den
Vijgendam, toen Hein op de loop ging en 't uit was. Ik was er net zoo blij om, dat 't
zoo werd, en toen was 't uit ook. Je moet maar eens maken dat we weer eens zoo'n
praatje hebben, ik heb die dingen wel noodig en in den laatsten tijd is er zoo weinig
van gekomen. Nu moet ik waarschijnlijk op een receptie, anders is Marie er alleen,
dus als Chris 't toestaat, moet ik 't wel doen, en ik zou ook graag willen om Marie
dan al te zien, maar dat is bij mij heelemaal naar den achtergrond gedrongen en
zoo'n beroerd gevoel, of er een sluier ligt over je eigen dingen, het is geen wonder,
dat ik een idiootje word, maar als ik dan op die receptie zou zijn, qua latere getuige,
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moet ik dan, zooals Marie schrijft, dat komt van den oûen heer, een paar witte
handschoenen aanhebben? Schrijf mij direct terug asjeblieft. En zoo zou ik ook een
witte das met trouwen moeten hebben. Dat is toch niet zoo, hè? Ik wou boorden
koopen
[1:2]
zooals jij ze in de Parkstraat had, die hooge met breeden, aanliggenden omslag,
van Schakel, die ik zelf ook een tijdlang heb gedragen, zou dat goed zijn? En daar
wou ik overhemden ook vandaan nemen. Nol zegt van Couche, maar ik heb gedacht,
daar is meer voor een swell te koop dan serieuse, kalme gentleman-dingen. Als ik
Marie haar zin doe en ik kan verlof krijgen en Chris vindt 't goed, zou ik er 5 dagen
heengaan, dat is de receptie en 't huwelijk incluis. Kan ik al dien tijd met den hoogen
hoed en 't pak loopen, of kan ik met het pak loopen onder mijn demi en zoo'n slappe
hoed als Nol heeft? Wil je mij nu 't genoegen doen even omgaande te antwoorden,
omtrent de kleeding, de das of dassen (kan ik gewone manchetten hebben?), de
hoed of hoeden en de boorden. Schrijf maar met dezen brief er naast, dat doe ik
met Marie ook als ze allerlei vragen doet, dan vergeet ik niets.
Ik kan bij Schakel geen rekening hebben, natuurlijk, weet je mij misschien te
helpen, dan graag. Je moet niet mismoedig worden van dezen brief van verzoeken.
Als jij er niet tusschen[1:3]
beide bij komt, stokt toch alles. Ik zal later heusch altijd op eigen beenen staan, ik
bedoel niet meer zoo zwak zijn, maar ik heb tegenwoordig geen serieuser werk dan
de hughes zooveel mogelijk van me te wentelen ad zooveel per week. Als ik dit
voorbij ben, zal je mij een kerel zien worden, want de capaciteit van mijn hersenen
blijft goed en als er dan de vroolijkheid na de overwinning bijkomt, zal je alles zien
uitkomen, zooals ik zeg. Maar als ik in nood ben, zal ik je toch altijd schrijven, bedenk
ik daar. En dat is niets erg, wèl? Maar het zal toch ànders zijn dan nu.
Ziehier nu, wat geld betreft, mijn geval. Aan Hein 35, aan Nol 2, aan jou 231, aan
van H. 38, aan Chris 189, aan rekeningen 20, aan mijn zuster 20, aan Willem zijn
vader 60. Ik dacht 1 April v. H. b.v. te betalen, dan is met het kostgeld het traktement
en

op, tenzij ik voor Schakel en de reis zou leenen tot den 1 , maar ik weet niet recht,
waar. Maar schrijf mij in elk geval over alles, vooral het eerste; ik heb dan een
houvast voor mijn gedachten, deze week.
Nu Wim, de groeten aan B. Kom maar gauw.
je
Jan
P.S. Wat was Deys aardig, gister.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [19 maart 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Donderdag
Beste Wim, wat ben je in een pleizierige stemming tegenwoordig. Maar wat is 't
jammer, dat je niet voor Maandag komt. Van Maandag kan ik heusch niets beloven:
de meeste kans is, dat ik in Bergen ben. Nu wou ik je nog een paar vragen doen,
antwoord mij even omgaand. Hoe lapte je 't 'm toch in de P.straat soms zoo'n
algemeen verspreid parfum aan je te hebben en dat, geloof ik, niet aan je zakdoek
zat. Noem eens een merk en den maker en hoeveel je in eens noodig had. Een
button-hole is dat een violen-struikje b.v.? En nu wou ik je nog vragen, ik heb
[1:2]
een vrij net zwart pak, maar gebruikt en gekeerd, dus de borstzak aan de rechter
zij. Kan ik daarvan het jasje meenemen en toonen? En de boorden, zooals je ze in
de P.str droeg, zoo zijn ze toch goed, hè?
Nu is mijn plan aanstonds bij Schakel mijn inkoopen te gaan doen en te vragen
Zaterdag te brengen. Als je nu iets te schrijven hebt omtrent al deze zaken (buiten
wat ik daareven vroeg), schrijf mij dan maar gauw, beste Wim. Morgen ga ik raad
houen hoe de noodige gelden verschaft zullen worden.
Nu, beste Wim, je hebt me met je minitueuse raadgevingen, en zoo gauw, en met
de mooie satijnen das een groot pleizier gedaan. De groeten aan B.
Dag
je
Jan
Kan ik al de dagen dezelfde handschoenen aan hebben?

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30-31 maart [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandag 30 Maart.
Beste Wim, wij verdiepen ons hier in conjecturen wat de reden kan zijn, dat je
verleden week niet gekomen zijt. Hein is aan de twee treinen geweest zonder je te
zien. De gedachte was, dat je heden zou komen, maar er is niemand geweest. Ik
had je graag van verleden week, uitvoeriger dan ik 't je kan schrijven. Hein heb ik
't uitvoerig verteld; Nol zeer uitvoerig, want met Nol is 't altijd met vragen en
antwoorden; bij Hein loop je altijd een beetje dood, omdat hij uit het raam kijkt, niet
kan blijven zitten, of zijn broek moet ophalen.
Ik dank je vooreerst voor je beide brieven aan den inhoud heb ik veel gehad,
buiten de pret die ze mij verschaft hebben en het pleizierige, dat ik gevonden heb
in je spoedige antwoorden.
Ik heb er prachtig uitgezien, heb me elken dag geschoren en om den dag een
schoon overhemd, vóór den eten een schoone, lage boord en lichte das; dan het
scheeren en een hooge schoone Congo, je weet wel, met zijden eigen gestrikte
slipdas, alleen bij de receptie en het trouwen de gekleede jas en anders mijn nieuw
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gekeerd zwarte pak, handschoenen bij het gekleede pak, perle-gris van Laimbock,
andere dagen sterk bruin glacé, magnifiek. Het is heel
[1:2]
pleizierig 6 dagen aan al deze dingen te denken en op vijf pas een hotel kamer te
hebben, waar op een groote tafel een groote voorraad schoon en vuil ligt en
scheermessen en handdoeken en schuiers. Dit alles om je te laten zien hoe dankbaar
mondaine lessen aan mij besteed zijn.
En nu het voornaamste: Dat ik wat te lang was weggebleven van Marie (3
maanden), dat ze magerder is geworden en niet meer zoo krachtig als 6 m. geleden,
dat ze veel voor me stil heeft gehouden, maar wat nu voor den dag kwam en mij
erg leed dee. (Deze dingen zijn wel het groote leed van mijn leven, tegenwoordig.)
Maar we hebben heel veel genoten. Groote wandelingen en prachtig weer, lange
gesprekken en ik gezonder dan ooit, al kwam er in 't eind een knakje in.
Bergen is een allerliefst stadje met prachtige omstreken. De familie Bottemanne
is een alleraangenaamste familie. Ze schijnen ruim te leven zonder spaarziekte. De
heer B. is begonnen als zeeman, koopvaardij-kapitein. Zijn vrouw heet De Neve,
een allerzachtst mensch. Later is meneer B. walvischvaarder geweest op IJsland,
later veel in Engeland; de familie heeft in Amerika gewoond. Meneer B. is nu
hoofdopziener der visscherijen aan de riviermonden; hij heeft het toezicht over de
botters die de oesterbanken bewaken voor het stelen enz., opdat zij steeds voorradig
zullen zijn bij van Laar en in de Reguliersbreestr.
[1:3]
Dinsdagmorgen.
Nadat ik het vorige geschreven had, kwam Nol mij bezoeken. Mina is ongesteld,
anders gaat het nogal in den huize Nol. Er is een nieuwe leening gesloten onder
borgstelling van Nol's ma en het gezin fleureert weer eenigzins daardoor. Hein zou
gisteravond komen, maar is weggebleven; hij was erg terneer geslagen gister, had
niets geen lust meer in de N.G., wilde er een eind aan maken en was Zondagavond
in Hilversum geweest, maar gistermorgen al beroerd, dus heeft het bezoek hem
niet pleizierig gestemd. Zondagmiddag zijn we samen naar Mengelberg geweest:
Weihe des Hauses, Muziek uit Prometeus en de Eroïca te hooren, dus een heel
r.

volle middag. Maar nu mijn reis naar Bergen, als ik je niet verveel. Nu dan M B. is
een goede zeeman, maar tegelijk een gemakkelijk gastheer en alles gaat er even
ongemerkt te werk. Ik logeerde in een hotel (op rekening van de fam.), een groote
kamer en oue meubels, heel pleizierig. Al vroeg werd ik wakker, ik ontbeet in het
hotel (en wat later nog eens thuis) ging tegen 9 uur naar de Blauw[1:4]
handstr., vond daar voor ontbijt gedekt en alles in rust. Langzamerhand kwamen
r.

dan de menschen, mevrouw, Mies, Marie B. (de bruid), Greet B., heel laat M Deze
doet alles anders dan zijn huisgenooten, want hij is lijdende aan een chronische
blaascathar (wat is dat een afmattend lijden, schijnt wel). Een ontbijtje met melk en
thee, en kaas, en koek, en beschuitjes met gelei, en vingerdoekjes, knusjes en een
makkelijk gesprek. Te een uur weer met schoteltjes van eten van den vorigen dag
en 's middags bij het maal Emilion of nog al dikwijls Pommier van een goede soort.
Die week heb ik elken dag een glaasje of wat genomen. Na den middag wat thee
drinken en later een loopje maken en tien uur naar mijn hotel, wat vreeselijk vervelend
was.
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r.

Zondag was er receptie. Bijna uitsluitend militairen. De zoon van M B. is
geëngageerd met zoo'n lief meisje en teer, als ik weinig gezien heb en innemend
en 21 jaar, maar of ze zeventien is, de dochter van den overste in Bergen. Ze kan
heel lief gevoelig zingen: ‘Si tu m'aimais’ en ‘Aimons, aimons, soyons deux amants.’
Een
[2:5]
snoesje van een meisje. Met de receptie voelde ik me nog wat stijf, maar het ging
wel over, langzamerhand. Dinsdag is de oue heer A. gekomen. Hij was nog al stil;
hij kon weinig met zijn gewichtigheid hier doen, men lacht en babbelt en doet zijn
dingen, zoodat de oue heer er stil van wordt. Na het trouwen hadden we een dinertje
van ½5 tot 10 uur, heel genoegelijk, de jonge dames hadden de glaasjes in 't hoofd
en babbelden kris en kras over de tafel heen in beeldige toeletjes. Een heer tusschen
veertig en vijftig, die volgens mij, zijn haren bij de vrouwen verloren had en zonder
zijn vrouw was gekomen, kreeg 'm een beetje staan en werd intiem in 't stil-praten
r.

en zoo èn met de juffr. links en met de juffr. rechts. M A. was zeer zwijgend geweest
onder het eten; bij het dessert begon hij allerlei toasten op de dames, nog niet
geëngageerd hier en dergelijke, die een heel goedige pret gaven, zoo'n beetje waren
ze in den trant van Laurillard. Een toast op 't vertrek van 't bruidje bedoeld, wat de
heer B. erg ontroerde. Den volgenden dag zei hij Adelink: Die toast had je wel
kunnen laten; hij was hartelijk bedoeld, maar je maakte me er kapot mee en dat
r.

was niet noodig. (M B. is 66 jaar.) A. had namelijk de toast uitgewerkt met beelden,
op dominees manier; je moest er beroerd van worden.
r.

r.

We zaten met weinigen aan tafel: M A. en Marie B., daar over M en Mevr. B.,
verder de jonge B. met het lieve, zachte meisje, dat Mientje wordt genoemd, haar
zuster, de meneer, een spiritueele jonge dame, heel interessant gezicht, maar mank,
en die daarom wel veel zal geschreid hebben in haar leven, wij tweeën. Het trouwen
was alleen ten stadhuize geweest, met rijtuigen, het bruidje in wit zij met oranje
bloesem met den heer A.,
[2:6]
Marie in grijs met grijs zijden buste en een snoezig hoedje van lelietjes met witte
tulle opgemaakt. A. was met me in een hôtel. Wat is hij hulpbehoevend. Bij voorkeur
heeft hij knoopjes overal, die hij zelf niet los of vastmaken kan; hij is een oue juffr.
van 60. De heer B. laat er hem voortdurend in loopen; hij doet voortdurend
onmogelijke vragen en de heer B. geeft hem daarop bescheid, hem goedwillig
uitlachende. A. zwijgt er meer onder dan dat hij het aangenaam vindt. Voorbeeld:
A.: ‘Meneer B, is het nu niet tijd om naar het station te gaan’. B.: ‘Ik vin van wel; het
is maar, als je nog wat vergeten hebt, dan kan je nog eens tweemaal heen en weer
loopen.’
De dagen in B. zijn zoo prettig geweest, als weinige. Ik zal er lang aan denken.
Schrijf mij nu gauw; ik ben eenigzins nieuwsgierig, hoe je zoo weggebleven bent.
Dag
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 april [1896]
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdag 4 April.
Beste Wim, hoe vin je van de twee brieven? Het ligt hier niet aan 't huis, maar waar
't dan wel ligt, zal wel nooit uitkomen. In elk geval ben ik ze kwijt, jouw brief met
allerlei liefs natuurlijk en Marie haar brief van twee dagen werks over Bergen. Nol
neemt zoo juist een briefkaart aan het postkantoor mee voor reclame, maar die
dingen geven niets. Nol heeft me nu verteld van je ongeval en dat je heelemaal niet
loopen mag. Ik zal je maar eens veel schrijven, vin je niet. Ik zou graag komen,
maar pecunia causa doe ik van Bergen af mijn vollen dienst en daar ik om den dag
naar Chris gaan en die avonden vrij wil blijven, doe ik daar op Zondagen dienst voor
terug. Van middag was hij eenigzins neerslachtig; er was hem wat tegengeloopen
met een patient; hij was langzamerhand fatalist geworden, zei hij. Je moest altijd
maar je best doen en het daarbij laten; zijn plannen van hoe 't
[1:2]
wezen moest in de maatschappij wankelden en dus moest je het er maar bij laten.
En daarom gaf hij mij geen standje, dat ik wat te laat kwam. Ik bofte er dus bij.
Nu moet ik twee rektifikaties aanbrengen. Misschien zouen er meer noodig zijn,
maar meer is me niet opgevallen. Als Nol je aan 't vertellen is, slaat hij altijd den bal
mis.
Ten eerste heb ik me geen handschoenen met breede strepen aangeschaft voor
Bergen. Ik heb een paar perle-gris gehad voor de twee dagen en omdat ik nog al
court-d'argent was, heb ik om te wandelen (dus met mijn kleine handen verborgen
onder mijn jas) het eenige goeie paar wat ik had meegenomen en daar zijn strepen
op. Tegen je raad in iets verkeerds koopen zou ik nooit doen.
Ten tweede zal ik nooit een voorbijgaand pleiziertje van een paar menschen
bederven, maar als je te laat hoort van een vent, die eerst een meisje
emancipeerende lectuur geeft (Ideeën van M. etc.), daarna ze overhaalt ze in praktijk
te brengen
[2:3]
langzamerhand, zich niet te storen aan racontars en met hem (hoewel getrouwd)
afspraakjes te gaan maken, haar dus in een onvruchtbare complicatie brengt, zijn
vrouw forceert haar te ontvangen, de vrouw loopt weg naar haar ouders met 't kind,
hij spiegelt het meisje een huwelijk voor, hij laat haar ondergáán, dat na klacht van
de vrouw ze - het meisje - gemarteld wordt door standjes van autoriteiten van de
Telegraaf, door negaties van haar vriendinnetjes en dat alles om niets, tenzij omdat
ze wat geld heeft en hij werkelijk gaat hopen langzamerhand, dat hij zijn vrouw zal
kwijtraken, dat het meisje ongeveer weggejaagd wordt uit haar kosthuis en je die
vent kent als een koue, cynische kerel, dan wil je daar wel wat aan doen, hè, als ze
zoolang met Marie gewoond heeft en ze verleden jaar (wel een leelijk karakter)
maar eigenlijk nog maar een scholier van 20 jaar was. In 't besef van haar krankzinnig
onmogelijken toestand en altijd een 200 menschen die haar blameeren om haar
heen (tenminste Zondags, in de week is ze op een bijkantoor) heeft ze hem willen
forceeren met haar naar
[2:4]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

haar familie in Zutphen te gaan, wat hij haar beloofd zou hebben (zeker om
doodgeslagen te worden) maar in elk geval zij is er heengegaan en van daag kwam
bericht, dat ze ziek te Zutphen ligt, wat misschien is doordat haar vader haar achter
slot en grendel houdt om een beetje van de stadslucht te bedaren.
Ziehier, beste Wim, een relaasje, nu zul je 't wel beter begrijpen.
Schrijf mij nu eens gauw en denk niet meer aan 't wegraken.
Dag, de groeten aan Betsy,
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 8 april [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdag 8. April,
Beste Wim, waarschijnlijk uit angst voor opnieuw wegraken van brieven, heb je tot
nog toe niet geantwoord. Dit is de vrees te ver laten gaan. Ik heb een klacht-briefkaart
aan den Directeur van de Post gezonden en krijg nu een grooten ingevulden,
gedrukten brief met allerlei stempels er op terug, maar niet jouw brief of Marie haar
brief. In dien gedrukten brief staat ook nog dat jij klagen moet in Ede. Maar geven
zal 't niet veel. Ik lig nu altijd op de loer naar brieven. Men woont hier te hoog, zóó
is 't. Schrijf mij nu eens gauw van je voet en of 't spoedig beter zal zijn. Het moet
wel een aangename kant hebben voor Betsy en jou zoo'n gezonde ziekte en mekaar
te kunnen oppassen. Dan komen dunkt me in 't huwelijk allerlei lieve dingen voor
den dag.
Ik ben bezig bij een vriend van mij aan het Hoofdbestuur een verplaatsing naar
IJmuiden te bewerken. Ik zou daar altijd eenigzins onder het bereik van Chris blijven;
ik zou als 't gauw gebeurde nog zeebaden kunnen gebruiken, die Chris me zoo
aanraadt, ik zou gerustelijk aan mijn postexamen kunnen werken, want als ik dáár
was, zou ik met 't postradikaal kunnen blijven (het is Post en Telegraaf), terwijl ik in
Amst. steeds de schrik heb, kom ik er door, wie weet hoever ik van Chris afraak. Ik
mag dus lijen, dat de zaak doorga, hoewel dan weer nieuwe bezwaren komen van
òm den dag van IJmuiden gaan even, maar ik ben er den Hughes kwijt, dus dat zou
[1:2]
een heelen boel helpen in de gewenschte richting.
Nu moet ik nog even op de zaak van dat meisje terugkomen. Mijn groote vrees
is geweest, dat de kerel een hypnotiseur is. Hij is een vrind van Stellwagen en
vertelde mij eens, dat S. elke vrouw te hypnotizeeren wist en dat hij dat ook
probeerde bij wijze van experiment. Verleden week zei Jets vrindinnetje (een
eenvoudig meisje, dat mij schreiende alles verhaalde): ik geloof, dat hij haar
biologeert, anders kan ik 't me niet verklaren. Toen kwam mij in eens zijn gezegde
van een halfjaar geleden te binnen en ook dat Marie altijd zoo griezelig van hem
was om zijn grauwe oogen (net Free) en mij altijd aanstootte als hij mij aansprak
om het maar kort te maken.
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Stel je voor dat het nu uitkomt, dat Jet (hij heeft 't natuurlijk gedaan), dat hij Jet
(die verhuisde) een kamer bezorgd heeft over zijn huis (hij Sarphatipark, zij
Ceintuurbaan) ten huize van een oberkellner, dus een formeele mainteneekamer,
waarschijnlijk, iets waarvan zij niets begrijpt, ook niet van 't compromettante, want
dat adres van dien meneer Leberwurst aan de Ceintuurbaan moest ze als ambtenaar
aan het kantoor deponeeren, terwijl elkeen zien kon in het adresboekje der
ambtenaren dat hij er vlakbij woonde.
Nu vraag ik je of 't niet hoog tijd werd, dat Sinjeur eens op zijn vingers werd getikt.
Gelukkig is 't buiten mij om vrijwel al geschied door Jets vertrek in angst naar
Zutphen, wat klopt met de biologie en ook, dat ik uit brieven van Marie merk, dat
Jet nog tegelijk de dingen onwaar maakt, op een heel vreemde, angstige wijze. Als
je wat van Sinjeur wil weten, van Hall ontving hem in de Gids met een gemeene
na-ahmung van de Wouter-geschiedenis (zijn jeugd dan) en waarin hij als kind zijn
belle het hof maakt door 's avonds steenen te werpen naar den kop van de
schooljuffrouw van dat meisje. Er zijn lieve dieren in de wereld. Hij liet mij dit eens
lezen en vroeg om een oordeel. Ik zei hem dat ik hem zoo'n gemeenen vent vond.
Hij was uiterst dankbaar voor de
[1:3]
terechtwijzing. Maar ze heeft niet veel geholpen.
Hein is droefgeestig en ik moet tusschenbeide moed inspreken. Vanavond is hij
uit voor de N.G. naar Biederlack. Want v. Looy wil hem nu lijmen, niet voor
onderteekenen, maar voor gedrukte aandeelen met zijn naam er onder gedrukt. Ik
kon vanavond merken, dat het aanstaand vertrek van Willem uit Utrecht hem ook
deprimeert. Hij voorziet weer allerlei akeligheid.
Nol is steeds klagende over zijn vadsigheid nu hij weer zooveel tijd heeft. Hij kan
niets doen dan Mina aankijken, want 't vertalen geeft geen geld meer. Voor lezen
is hij te dom, zegt hij.
Je weet, dat van Loghem ontslag neemt en 't geeltje Heijermans proclameert. Nol
was er gister ontdaan van.
Ik ga in godsnaam maar weer aan mijn dikke boek. Geve God toch eens het einde
van al mijn kleine, mijn doen opschortende ellenden.
Dag Wim
je
Jan.
Beste Wim, als van een blaadje een eindje af is, wàs 't er al af, en had ik op 't moment
geen kompleet exemplaar.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 april [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag 9 April.
Beste Wim, met heel veel teleurstelling heb ik van je nieuwen tegenvaller gelezen
en stel me levendig voor al de vreezen die de buitenwereld je nu brengt bij dit
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gedwongen uit handen geven van het beheer. Het is, beste Wim, zóó gespannen
als de boel in den laatsten tijd was, dat is nooit goed, want als er een incident komt,
raak je zoo achterop. Ik ben altijd zoo bang, dat je je blijkbaar storen zou aan een
vroeger toegegeven hebben van dit of dat, als je je nu eens daaraan niet zou
wenschen te storen - en het merken van een dergelijke onvrijheid in handelen zou
mij altijd heel leed doen - maar je moet er in later tijd nog maar eens over denken
of elke grootere soberheid in leven en zoo op onzen leeftijd niet eene aanwinst is,
een verlies van lasten, als een valies dat je niet altijd hebt mee te torschen. Wie
weet, misschien ben je nog maar aan de kentering van je leven, je bent nu zoo
prachtig aan 't werk, (op dit incidentje na) als de tijd komt dat je die groote figuren
gaat schilderen (je weet wel) denk je misschien alleen nog maar glimlachende aan
den ook-gelukkigen tijd van toen, toen je nog zooveel beslommeringen had buiten
je werk om en die je dan niet meer noodig zult willen hebben.
Maar nu zit je wel in groote moeilijkheid. Ik kan niet beter doen dan je maar veel
briefjes te schrijven, het is zoo akelig, als je niet voortkan en maar altijd moet liggen
en het is net of niemand aan je denkt.
Van Nol zijn mooie berichten. Van Loghem gaat er uit. Men denkt er niet aan
Heijermans te nemen en men is zelfs van plan tot kwasi opvolger zonder traktement
Van Sorgen te benoemen, Nol zijn oude poids te geven (hij is zwaar genoeg, zou
van de Steeg zeggen) met vermeerdering van traktement en De Leur ter zij te stellen
telkens een ander, daartoe geschikt akteur, tegen belooning. Eén kerel, die al dit
moois in duigen kan gooien, is A.C., op 't moment in de Riviera en die Van Loghem
geschreven heeft toch te blijven en aan Nol het land heeft, volgens Nol. 's Mans
terugkeer is voor Nol dus zonneschijn of nacht.
Met onzen broeder Hendrik is het anders gesteld. Heb ik hem niet afgeraden van
daag naar Hilversum te gaan (zooals de Joden zeggen) en liever te werken en
zichzelf te herwinnen en zich niet opnieuw in teleurstelling te dompelen? Heb ik
hem dat niet gezegd, terwijl hij mij met een afgewend gelaat aanhoorde?
Maar hij heeft er zich aan gehouden tot van avond half zeven (na het eten, want
Hein eet hier ad f 2.50 de 3 maal). Toen is hij naar H. gegaan om weer eens recht
ongelukkig te worden.
[1:2]
Gelukkig heeft hij weinig kans gelukkig te worden. Zóó blijft hij bewaard voor al de
misèren, die in zóó'n positie intime infirmiteit meebrengt. Het is een pretje om daar
drie jaar aan te gaan staan. Het is curieus met Hein; in dat opzicht heeft hij iets
onwrikbaars in zich, waartegen alle raadgevingen, vermaningen en bewijzen van
anderer ondervinding doodloopen. Mooi is 't niet.
Of is hij epicurist of hoe moet ik 't noemen? Wil hij alleen het genoegen hebben
van de dingen? Wil hij alleen de verheugenis van de ontmoeting hebben, zonder
meer? Dit zou kloppen met den geest van het geïncrimineerde sonnet. Maar in dat
geval heeft L. nog eens zeer speciaal juist gevoeld met er boos om te worden. Een
meisje is geen kreeftje of een tarbot.
Hein gaat aan zijn dissertatie. Mausie heeft hem aangeraden het afgewerkte
gedeelte Naber te zenden en wil die hem niet helpen, dan zal Mausie professor van
Leeuwen er vóór spannen.
En nu de N.G., de aflevering is ellendig. Er is een stuk van den secretaris van
Aletrino. Aletrino was aan een stuk bezig tegen den doodstraf (of omgekeerd) onder
het schrijven raakte hij er vóór (of omgekeerd). Toen kon hij niet verder, maar het
eerste deel had zijn secretaris in den goeden zin geïnspireerd; en die maakte het
af. Dit stuk vult de heele aflevering (stel dat ze komt), Hein heeft een beetje gouden
Ezel. Van de medewerking van Fons, Erens, Jolles hoort niemand iets. Fons is in
de muziek, Jolles met Veth naar Berlijn, Erens naar Limburg. v. Looy wil de
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aandeelhouders bedonderen met gedrukte handteekeningen, die geen waarde
hebben, dus eenvoudig een zwendelstreek en ten minste een ongepermitteerde
wissel op hun goede gezindheid. Onder deze omstandigheden wil Hein er niet meer
mee doorgaan. Er gaan voortdurend abonné's àf. Wim, als je hier elken dag was,
zou je er niets tegen kunnen zeggen; het is een boel zonder eenige belangstelling,
zonder gang; het is niets meer.
Nol vertelde mij een aardigheid van Breitner. (Hij is heel in zijn humeur met
Elzevier, niet om de manier van reproduceeren, maar zeker om de populariteit.)
Breitner had Hein geld geleend. Hein had 't terug gebracht.
‘Vijf gulden’, ik dacht tien gulden’.
‘Vijf heb ik je al teruggegeven’.
Breitner aan 't nakijken in zijn boekje, want hij schrijft alles op.
‘Ja, je hebt gelijk! vijf heb ik doorgehaald’
Tegen Nol: ‘Die beroerde kerel, ik heb aldoor gedacht, dat ik tien gulden van hem
kreeg.’
Je boodschap heb ik opgeschreven (ik had tot vijf uur dienst) en Hein heeft 't bij
Etienne gebracht. Ik
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had erbij gezet van goed inpakken. Is 't heel aangekomen? Ik had juist een transactie
voor mijn zuster bij Hein zijn broer gedaan en kon hem dus geld meegeven.
Nu, beste Wim, schrijf me maar weer eens gauw. Ik zal 't ook doen.
De hartelijke groeten aan Betsy en dank je voor de groeten aan Marie, die ik heb
overgebracht.
Dag Wim, beterschap
je
Jan.
Gisteravond, tegen tien uur, kwam Hein weer de trap op. Hij scheen zich met geweld
over iets heen te zetten en wij corrigeerden een paar uurtjes aan Willem zijn boek.
Hij was tusschen 7 en 10 te Hilversum geweest en naar Bussum geloopen. Blijkbaar
was hij dus of niet of niet goed ontvangen. Aan 't eind (ik lag al in bed) werd hij
mancholiek (zou Mien zeggen) en sprak van zich ‘verhangen’. Ik van uit mijn bed
(en hij voor het venster, kijkend naar buiten) zei van dat tusschen dertig en veertig
men over moede-loosheid en zulke dingen héén is, dat men dan fatalist is en de
wagen laat rollen zoo goed 't kan. Maar Hein zei, dat hij ‘niets meer verwachtte’.
(Op deze algemeene manier zonder ooit een toespeling te maken praten wij dagelijks
over deze zaak.) Ik zei, dat kan wel, maar misschien ben je de gelukkigste van ons
allen; als Wim moeilijkheden heeft, die hem dreigen te overdonderen, denkt hij aan
Betsy, en als ik in beroerdheden zit, waar ik niet uit weet te komen, denk ik angstig
aan Marie - jij neemt niemand in de dingen van je leven mee, beste Hein. ‘Een
schrale troost’, zei Hein ‘somber’. Iets later, nadenkende over
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mijn quasi-hardheid van oordeel, kneep hij me door het dek heen in mijn groote
teen. ‘Smeerlap’, zei hij droevig lachende.
En nu de N.G. Hein verzoekt mij je meetedeelen, dat zijn plan van gister nog niet
zoo absoluut zeker is. Mallarmé heeft voor de volgende aflevering beloop en wil
vast meewerker zijn.
Nu, beste Wim, postwissel ontvangen.
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Dag,
je
Jan

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 april 1896
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/031-13

[1:1]
Parkweg 127 15 April 1896
Beste Wim. Eergisteren ontving ik van Wisseling je mooie Londensche ets met den
leeuw. Wie de vriendelijke schenker is, weet ik niet, maar omdat hij van Wisselingh
kwam in een prachtige eikenhouten lijst, en ik niet het tegendeel tot dusver gehoord
heb, vermoed ik dat jij het bent, ofschoon ik niet weet waaraan ik dit kostbare
geschenk zou te danken hebben. In de vreugd van ons hart (die bij Elsa dubbel
groot was, daar zij het niet kende) hebben wij hem in onze groote kamer opgehangen
die hij prachtig versiert, boven de processie Derkinderen en tusschen een ets van
Bauer en een fotografie naar Botticelli. Nu kom ik dus op de hoofdzaak dat is om je
heel
[1:2]
hartelijk te bedanken ook uit naam van Elsa. Het speet mij zeer te hooren dat je
gevallen was. Ik hoop dat je nu hersteld bent en wij je spoedig eens hier zullen zien.
Je weet het ook zonder bericht ben je ons altijd - en op alle uren welkom.
Met vele groeten van ons beide aan jullie beiden
je
A Diepenbrock

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 18 april [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdag 18 April.
Beste Wim, al wel 10 dagen kijk ik naar een brief van je uit. Ben je zoo verergerd?
Of ben je maar een beetje zonder trek om te schrijven? Of heb je logeetjes, weer
beter, en heb je veel pleizier? Ik wou wel graag, dat je weer eens schreef. Ik ben
bijna altijd genoopt thuis te zijn. Vanavond, aan 't begin had ik een schrikkelijk
vervelenden avond. Nol kwam 't vanmiddag voor vanavond afzeggen om de première
van Trilby, waar-i naar kijken wou en Hein, die nooit verzuimt op mijn
thuisblijfavonden, komt ook niet, schijnt 't. Van de Oudekerkstoren slaat het elf uur.
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Gelukkig lagen hier de oûe jaargangen van de N.G. voor de correctuur van Willem
zijn werk. Ik heb in de laatste weken al zóo veel gelezen in de oude afleveringen.
Dikwijls is 't een beetje verdrietig. Verwey nog eens te lezen is een gruwel. Van
Eeden blijft mij altijd even anti-pathiek, een man die den hang zijner landslieden
naar sentimentaliteit kent en daar van den aanvang zij uit gesponnen heeft, een
sluwe kerel, cynisch in den grond; Willem, een klok van sterk zelfvertrouwen en die
egaal uitklinkt; in '96 heel droevig om te lezen en om lang-na te gaan liggen denken
aan wat er blijft van de menschen. Soms lees ik Hein, hardop, en daar heb ik veel
genoegen van. Ik had van de week een artikel van je gezien, dat Hein zei, dat van
jou was. Daareven heb ik 't weergevonden. 't Was dat van Verberchem. Het is heel
mooi; daar staat het beste in van de verschillenden wat er van hen wel eens te
zeggen is geweest of wat op 't randje was van te zullen gebeuren, al is 't niet altijd
gebeurd. Je aardigheidje met J.A.Th. heb ik genoten.
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Ik heb ook van de week gedacht, dat je altijd te goed bent geweest; je had de
opdracht van de M[.'s/:S[?] van dien leelijken Albert niet moeten aanvaarden. Je
bent altijd een goed man geweest temidden van dikwerf slechte kinderen. Maar
waarvoor over deze dingen praten; ik ben toch ook dikwerf een slecht kind tegenover
je geweest. Alleen doet 't me pleizier dat ik je dit altijd zeggen kan. - Nu dit laatste
half uur las ik 't eerste deel van de Nachtcactus. Dat is mooi. Ik heb hier wat
hyacinthen staan en met dat stuk was me weer heel sterk een brok buitenleven
gesuggereerd. Wat is hij toch naar de maan gegaan, v. L. Waarom is dit zoo in de
wereld? Aan die dingen te denken, dat is de sinistre kant van het leven. Waarom
zoo'n mooi jongetje, dat schreien moet van een voorbij vliegenden ooievaar, als 't
toch allemaal stukgaat, later. Onwillekeurig denk ik aan me zelf ook.
Vergelijkenderwijs zal er aan mij niet veel verloren zijn, maar wat blijft er van een
mensch. Wat is het gelukkig nog te liggen, gevangen, op de binnenplaats van een
weeshuis. Laat ik maar niet doorgaan met deze gedachten.
Schrijf me eens gauw.
Toe, doe je.
Je
Jan

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 20 april 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
20 April 1896
Beste Wim. Het spijt me dat ik je de moeite van het schrijven heb veroorzaakt. Het
raadsel is nu opgelost maar de aanleiding is niet zoo als je vermoedde. De bediende
van Wisselingh kwam voor een paar dagen het kaartje van den gever bezorgen,
dat bij ongeluk vergeten was. Daar ik mij onmogelijk kon voorstellen van wie het
kon komen moest ik wel op de gedachte komen dat de verrassing van jou was, al
begreep ik dat ook niet.
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[1:2]
Ik hoop dat mijn briefje je niet onaangenaam geweest is.
Arme Wim wat hoor ik ervan op dat je nog niet loopen mag. Ik dacht zeker dat je
allang beter was. Hein heb ik in zoo'n tijd niet gezien. Dit is nu geloof ik al de tweede
maal dat je met een gebroken been thuis zit. Ik herinner mij nog zoo'n ongeval, bijna
10 jaar geleden. Nu ik je toch schrijf wou ik je nog even vragen, is er dan niets aan
te doen dat Willem niet naar van Eeden gaat. Gisteren sprak ik Mau nog even, die
mij vertelde
[1:3]
dat het nog niet geheel gedecideerd was. Als hij nu tegen het voorjaar eens naar
Coudewater bij den Bosch ging, dat prachtig gelegen zeer goedkoop, (2 klasse f
400 dus maar de helft van Utrecht) en in alle opzichten als modelinrichting bekend
staat, de buitenlucht zou hem daar ook zoo goed doen.
Als ik Samson eens zie zal ik er met hem over spreken. Maar dit is een in alle
opzichten krankzinnig plan, dat tot de droevigste gevolgen moet
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leiden, want het gevolg is natuurlijk dat K. na een paar dagen wegloopt en als land
looper wordt opgepakt of zich van kant maakt.
Ik begrijp niet dat Martha het goedvindt, die toch zooveel wijzer is als hij.
Beste Wim ik hoop je gauw weer met je ouwe beenen in Amsterdam te zien.
Spoedige beterschap dus en vele hartelijke groeten van ons beiden aan Betsy en
jou.
Je vriend
A Diepenbrock

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 22 april 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 22 April 96
Beste Wim,
Hoe gaat het nu met je? Ik heb gehoord dat je je kleine teen voortdurend in het
water moet houden, dat moet wel vreeselijk lastig zijn, en het moet ook wel wanhopig
zijn dat je nu juist van je werk wordt afgehouden. Of is dat gelukkig al weer voorbij?
Van de N.G. kan ik je niets zekers vertellen, van Looy probeert op het oogenblik
weer een nieuwe combinatie, maar ik heb er heelemaal geheel geen fiducie meer
in. Van Fons, Jolles en Erens heb ik sedert die groote onderhandelingen, waar jij
ook nog bij bent geweest, nooit weer iets
[1:2]
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gehoord. Nu, maar hoe het loopt, van die leening wordt gelukkig geen gebruik
gemaakt. Van Willem zelf heb ik in den laatsten tijd ook nooit iets gehoord. Wel van
r.

van Eeden dat W. daar komt. D Moll en v. E. zijn het daarover eens, dus gebeurt
het.
Het wordt hier op mijn kamer met het voorjaar erg benauwd en rumoerig, maar
ik zit er nog al heel plezierig en ben nog al goed bezig maar geheel voor mij zelf en
met Jan corrigeer ik de proeven van W.'s proza-bundel daar kan Jan zoo goed 's
nachts van slapen. Nol is tegenwoordig erg zwaarlijvig en -moedig en kan naar hij
zegt niet meer slapen, vooral nu de poes je peetekind weer
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aan het zwerven is, gisteren is hij weg geloopen en nu zitten ze in de grootste
ongerustheid.
Schrijf mij eens hoe het Betsy den kleinen jongen en jezelf gaat. Iederen ochtend
even na zonsopgang kijk ik naar linksch uit het raam of je nog niet op je oude hoekje
zit.
Weest allen hartelijk gegroet, met een hand
van je
Hein.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 april 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 24 April 96.
Beste Wim,
Tot mijn groot plezier verneem ik van Jan, dat je zoo prettig aan het werk bent en
in je equipage door den tuin rijdt. Die docter in Ede had je niet 12 dagen aan de
praat moeten houden met een verbandje, maar dat heb je zelf al bedacht.
Van avond speel ik voor de Regentes, maar mijn rol moest er bijna geheel uit
gekapt worden, omdat 't zoo onzedelijk was, wat ik te zeggen had. Ik zet mijn sterke
lorgnet op en ga eens lekker in de zaal loeren. Op het Museum werden al de naakt
schilderijen
[1:2]
onder gordijntjes gehangen, zoodra ze daar hoorden hoe wij de moeder van onze
Koningin sparen willen. Misschien is het goed een beetje op haar te passen, nu zij
al zoo lang Weduwe is.
Onze Wim is Dinsdag op het dak gaan wandelen, en gisteren avond hoorden wij
hem miauwen. Hij zat bij de buren onder de pannen en werd netjes teruggehaald.
Het bovenhuisje wordt voor zijn natuur te benauwd. Hij vangt liever vogeltjes en
muizen en wil met andere poesjes praten. Ik vreesde dat hij van het dak was
afgevallen.
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Ze hebben mij gevraagd of ik weer secretaris wilde worden, maar er zal wel niets
van komen, want Schimmel en de Joden: Wertheim en Gompertz zijn er tegen. Klein
[1:3]
Duimpje gaat er tusschen uit.
Zeg Wim, als je een dag niet schilderen wilt en geen logé's hebt, wil ik graag nog
eens bij je komen praten, want ik heb toch niemendal te doen, als 's morgens voor
de advertencies enz. te zorgen.
Breitner is gisteren naar de audientie en de rout geweest. De Regentes stotterde
een beetje en vroeg of hij schilderde. George moest er om lachen en de Koningin
moest lachen omdat hij lachte.. 's Middags was er matinée bij Hein, met Mien,
George, Royaards, Fons, omdat de koninginnen voorbij waren gekomen, en gisteren
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avond soirée bij Hein, met Bouk v.d. Valk, Mien en Jan.
Met Jan is het verschrikkelijk tobben. Geen geld, zijn valsche positie tegenover
Zutfen en de Huges. Dinsdag avond op den Dam, schrok ik van hem omdat hij zijn
testament maakte. Wij gingen bij Kras zitten, en ik heb hem aangeraden om
weekblad-artikeltjes te gaan schrijven. Hij moest wat te doen hebben, buiten de
telegrafie óm en hij zou er nog wat mee verdienen - boven dien heeft hij van alles
verstand; en hij weet b.v. precies hoe de telephoon-kwestie in elkaar zit.
Groet Betsy hartelijk en beterschap!
Je vriend
Nol

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 april 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 27 April 1896
Beste Wim,
Je zegt dat ik eenigzins vaag over de N.G. schrijf, dat komt de vorige week waren
de zaken eenigzins wachtende op een conferentie die van Looy zou hebben met
Pautsma, een drukker. Deze laatste gaat nl. met Goes een Socialistisch maandschrift
oprichten, en nu was v. L.'s voorstel om dat met de N.G. te combineeren. Nu, ik had
er toch weinig idee in, maar vond toch goed dat v. L. eens hoorde wat Pautsma's
en Goes' plannen waren, maar het is direkt afgekitst, doordat Goes er bepaald een
partij-blad van wil maken. Verder is er op het oogenblik niets aan de lucht, noch van
copie noch van medewerkers, dus beschouw ik de zaak als afgedaan.
[1:2]
Wat je me schrijft van je teen, moet niet erg prettig zijn. Zou je er niet eens een
echten chirurg over consulteeren. Je zult toch wel met behulp van rijtuig en spoor
hier kunnen komen en dan staan we hier gereed om je ergens te brengen.
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Op de tentoonstelling van Samson ben ik al eenige keeren geweest, het geheel
ziet er mooi uit, het is jammer dat die dingen nu misschien over de wereld verstrooid
waren. Er is ook een aquarel van de Mont Albaan, die ik niet kende. Ik zal zeker
eens hooren hoe die veiling afloopt, ik kan er niet gaan kijken want het is morgen
juist mijn reisdag. Die twee groote Dijsselhoffen hangen er ook prachtig, het is
jammer dat we heelemaal geen kennissen hebben, die we eens kunnen aanraden
om daar eens een slag te slaan, alleen heb ik een heel klein beetje hoop op Gorter.
Wim, is er nu geen tentoonstelling van je in Rotterdam?
[1:3]
r.

Aan Willem is op het oogenblik niets te doen. Samson is naar D Moll geweest om
het af te raden, maar die verklaart W. voor volkomen genezen, en wil zelfs niet van
een proefontslag weten.
Jan heb ik van avond nog gesproken voor ik je brief vond. Hij ging vroeg naar
bed want hij heeft om 7 uur dienst. Woensdag en Donderdag gaat hij naar Gorsel
voor zijn verjaardag en gisteren had hij den ouden Adelink over, maar dat is
afgeloopen met een uurtje zitten in het kleine zijzaaltje bij Reinsberg, je begrijpt
tusschen welk publiek op een Zondagavond. Toen heeft Jan hem bij half elf naar
de bovenste verdieping moeten brengen om hem zijn half hempje af te doen en
toen goeje nacht.
Nu Wim, denk eens over die teen; gelukkig dat Pim zoo goed gaat.

[1:4]
Hartelijke groeten aan Betsy en een hand van
je
Hein

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Gorsel
Datum: 29 april [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Gorsel 29 April
Beste Wim, ik schrijf je op mijn verjaardag van Gorsel uit. Marie schijnt het een
beetje te pakken te hebben; zij heeft in de laatste dagen pijn in de zij, maar de dokter
heeft niets kunnen vinden en zegt, dat ze niets abnormaals heeft en zeer goedhartig
is. Ze was van morgen een beetje stil en moest dikwijls zitten (ze mag de deur niet
uit) maar nu draait ze bij en loopt daar net weg met de broodmand in de hand en
toen ze omkijkt, kijkt ze gauw even loensch om me aan 't schrikken te maken, altijd
een bewijs, dat ze goed in haar humeur is en als het weer maar omdraaide, geloof
ik wel, dat we morgen eens een wandelingetje zullen maken, maar ik zal 't maar
niet aanwakkeren, want als Mies een veertje van 'r mondje kan blazen, zou ze, 't
liefst zonder mantel, pret willen gaan maken in 't bosch en naar de nieuwe bloemetjes
zien. Haar kamertje wordt zoo aardig; ze heeft langzamerhand allerlei aardige
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kannetjes en gemberpotjes bijeen gegaard, en heeft zoo'n mooie kleur, dat je 't
gerust voor japansch bakwerk zou kunnen uitmaken (je vindt wel
[1:2]
goed, beste Wim, dat ik een volgende keer je herdertje van mijn kamer meeneem,
want er moet iets hangen op de wand en al mijn portretjes zijn zoo langzamerhand
hier ook heen gegaan). Ik heb van Mies een pracht van een stoel gekregen, die ik
met 't oog op mijn tijdelijk verblijf, hier of daar, buiten Amsterdam, liefst wat hier bij
Mies zal laten. Ik heb hem bij De Ridder in de mandenwinkel gekocht, het is een
pracht van een ding (ik zit er op 't moment in) je bent wel streng in je eisch wat de
dingen van het huis aangaat, maar deze stoel zou je magnifiek vinden, het is een
prachtig stuk werk; ik zou 'm je wel eens willen laten zien.
Nu ben ik zoo egoïstisch en ga over mijn dingen praten en ik had je willen schrijven
over de veiling van Samson. Heb je in de Telegraaf gelezen wat idiote prijzen er
voor de origineelen portretten betaald zijn, terwille van de beroemde mannen die
ze verbeelden, en ik heb ze Zondag gezien, maar het is zulk oppervlakkig werk,
een soort hollandsche chic is, en er zijn er bij waar van den kop niet meer is gemaakt
dan van den stoel of de tafel. En de aquarellen uit Mast van Ietje zijn veertig gulden
per stuk gegaan. Maar nu nog eens van Veth gesproken, het is (heelemaal het
[1:3]
tegengestelde soms van wat men van Veth zegt) maar soms is het bepaald
‘gewurmd’, vind ik. Nu wou ik je nog even vertellen, dat Frederik Muller kocht voor
Roodenburg, ken je dien, en de Compagnon van Groesbeek kocht je schilderijtje
voor zijn schoonmoeder. Karsen mag ik hoe langer hoe minder lijden, tenminste
zulke dingen als ‘Sombere Dag in A.’ vind ik onuitstaanbaar van onware kleur. Hij
heeft nu eenmaal die ‘stemming’kleur, oorspronkelijk een gevoelde tint, en nu moet
alles maar in die atmosfeer komen, kunnen of niet kunnen. Dit ‘begijnehof’ was zoo
droog als een bestoven scharretje. Ik vond het griezelig om er naar te kijken.
Nu moet ik je nog even over je voet spreken. Hein zegt, je moest maar eens naar
Amst. komen, naar een specialiteit, we zouden je dan wel met zijn drieën daarheen
dragen, (in 't rijtuig bedoel ik) want ik vind 't nog al vreemd, dat 't maar niet opschiet
met jou. Zeg, wat zal je Dik worden. Doordat je elken dag in je kruiwagen gaat hou
je voeling met je deuren, maar anders zou ik bang zijn, dat 't je gaan zou als Hendrik
van Gelder, die net zoo lang in een slot gevangen had gezeten, dat hij toen hij vrij
kwam er niet meer uitkon.
[1:4]
Ik zit hier aan tafel te schrijven en Mies zit naast me, daarnet te breien aan een sok
voor me, en nu rust ze een beetje uit; ze is nog een beetje gauw moe. Zeg jij,
kneippsche dokter, wat moeten we aan dat meissie doen, zeg 't eens gauw?
Baadjes?
Nu Wim, je moet maar weer eens gauw schrijven en het beste met je voet.
Groet Betsy van Marie en mij; de groeten van Marie en het beste je toegewenscht.
Een hand van
je
Jan

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
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Plaats: Amsterdam
Datum: 29 april 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 29 April 96.
Beste Wim,
sten

Jammer dat ik geen kans zag voor den 30
bij je te komen. Ik zal de vijf
schilderijen nu in Den Haag moeten gaan zien. Zondag a.s. zou ik graag bij je komen.
Zaterdag avond ben ik ook vrij. Wat dunkt je? Wil ik Zaterdag middag al komen en
dan bij Mulder gaan logeeren, want ik begrijp best dat het met
[1:2]
de voet-complicatie op den Zonneberg lastig zou wezen, maar er is tegen dat je
daar zoo vroeg t'huis moet zijn, en dan hebben wij toch weinig aan het avondje.
Enfin, als ik niets van je hoor, kom ik Zondag op de koffie.
Ik feliciteer je met den verjaardag van Jan.
Het is wel belabberd dat je voet nog even erg is als vijf weken geleden, maar
misschien voelde hij zoo lam, omdat het gipsverband er juist af was.
[1:3]
Gelukkig dat het schilderen zoo goed ging, anders was het om het land te krijgen.
Vriendelijke groeten voor Betsy. Ik verlang naar de katjes-volière.
Van harte
Je vriend
Nol

Henry Gilius Samson aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 1 mei 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 1 Mei 1896.
Beste Wim,
Ik deel je mee dat Kloos op den 8sten Mei als genezen verklaard door den
Directeur, het Krankzinnigen gesticht te Utrecht zal verlaten. Dr. F. van Eeden te
Bussum zal hem huisvesten. Deze verandering voor Kloos is eene tegen mijn zin
en ik verklaar dan ook dat de Heer van Eeden en Dr. Moll geheel verantwoordelijk
zijn voor de gevolgen van dit ontslag.
Na hartelijke groeten
Uw
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HG. Samson

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 mei [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondag 3 Mei.
Beste Wim, je zult wel een pleizierig paar dagen gehad hebben met Nol bij je. Ik
heb al weer een genoegelijken avond bij hem gehad en de heele week is zoo
pleizierig geweest, Mies heeft aldoor haar haantje laten koning kraaien en ze heeft
bovenmate onschuldig genoegen gehad; dan is ze zoo vlug op zulke dagen en
dartelt als een jong beestje in de wei. De familie is altijd zoo aardig voor mij en ik
heb gemerkt, dat je in de wereld zoo weinig hoeft te doen om den bijval van goede
menschen te hebben. Ik kom nu even op je laatsten Amsterdamschen brief terug.
Ik was 't integendeel heel met je eens, dat een gebrek aan zich-geven zooveel van
ons den nek heeft gebroken, niet zich blootleggen, maar een ander zien tot bijna-zijn
toe, zorgzaam voor den ander te zijn en zulke dingen, en als de omstandigheden
mij niet een troef spelen, beste Wim, zal ik dat wel hoûen, want zooals we nu met
elkaar omgaan hier, dag na dag, al ontbreekt wel eens het gaan in één levensrichting,
wat jij zoo doet en opwekt te doen, maar dat wel eens ontbreekt, omdat jij zoo ver
weg bent, dat gaan zoo rustig en sterk en zoo aantrekkelijk, al ontbreekt dàt wel
eens, en
[1:2]
zitten wij wel eens met de handen in de haren, en al denkt Nol over een uur nog
wel eens aan een onbelangrijk iets, wat zijn ijdelheidje kittelt, en waar-i dan uitleg
van moet hebben, terwijl hij dan naar je zit te luisteren, heel vlug klaar voor 't verweer,
en waarbij je dan merkt, dat hij heel juist voelt en er altijd naar handelt, onze
vrindschap (van ons drieën) is hier zoo eenvoudig als er weinige zullen zijn in 't land.
En ze is zoo, dat toen ik van de week met Pet wandelde (dien ik was tegengekomen)
en die me vreeselijk vermoeide met een nieuwe afmeting en die dan in de muziek
zou zijn gevonden, ik wel voelde, dat in die vrindschap, hem vroeger zoo vrijgevig
door allen gegeven, voor hem nu geen plaats meer was. Pet is een dwaallicht, en
dat niemand zich te wagen heeft op den glans der dwaallichten, dat heb ik van A
tot Z geleerd. Daar is een andere, en ernstiger, omstandigheid in 't samentreffen
van déze beide neigingen: de vrindschap en 't huwelijk. Een end natuurlijk Mies
vooruit, zie ik embryonaal in haar, zooals het eigenlijk natuurlijk is, dat er dingen
zijn belangrijk voor mij, maar waarover zij nooit heeft kunnen denken; een vrouwtje,
denk ik, zal je wel eens een groot leed doen, zonder in de verte te vermoeden dat
ze leed veroorzaakt en dat is het gunstigste geval: dikwijls moeten ze zulke dingen
zien als een vergeefelijke, nu verkeerde of onbelangrijke, gewoonte uit het verleden.
Zoodat een man altijd op zijn pooten moet staan, en maar weinig zeggen, en in de
dingen te rade gaan met zijn eigen sympathiën en ze niet dooden, want dat een
liefhebbende vrouw je vrijwaart voor alles en je dus niets in je zelven zou bederven,
dat is niet zoo.
God, wat ben ik weer aan de schrijverij tegenwoordig. Mies zou
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haar vingertje opsteken en vragen hoe 't met de aardrijkskunde ging, behalve dan
voor Miesies brieven, want zij kan er slecht buiten en toen ik van mijn zuster in Den
Haag van de week een doos post gestuurd kreeg in Gorsel, zei ze nu schrijf je me
daar maar eens lekker allemaal brieven van en toen ging ze rechtop zitten op haar
stoel met dat zelfde geïllumineerde gezichtje van verleden jaar zomer, toen je voor
Hollandais haar zag na de tentoonstelling. Ik heb een aardige briefkaart gekregen
van de meneer uit Bergen en ik heb hem er met een brief op geantwoord en mijn
zuster heb ik geschreven en Mieske, ik raak wel aan de schrijf. Als ik dan ook geen
betrekking had zou ik elken morgen een brief schrijven, het rijgt zoo aardig aan
elkaar de zinnetjes en als de brief af is, heb je altijd een paar beeldjes voor je oogen
gekregen om een paar uur goed in je humeur aan te denken.
De sinjeur in den Haag, die mij naar IJmuiden zou laten gaan, laat niets van zich
hooren. Jij hebt er ook niet over geschreven.
Schrijf eens gauw, de groeten aan Betsy.
Een hand van
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 mei [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag 7. Mei
Beste Wim, neem mij niet kwalijk, dat ik je even, kortelijk vragende, schrijf; kunt gij
mij wellicht eenig geld zenden (b.v. 10 gld.), het is zoo schraal met mij gesteld van
de maand; doe 't, als je 't kunt, maar met een postwisseltje of een postbewijsje in
een brief. Dit laatste is zeker en discreet.
Omtrent IJmuiden krijg ik bericht, dat daar voorloopig niets aan personeel wordt
gewijzigd, daar er een justitieel onderzoek omtrent verloren gelden aanhangig is.
(Dit laatste is ambtsgeheim, natuurlijk.) Ik heb wel pech.
Beste Wim, schrijf maar even gauw.
Dag
je
Jan
P.S. Mina heeft vanmiddag, op een pleiziergangetje naar het Tolhuis met Nol, haar
beursje met f 2.50 verloren. Jollemannen en dienders kwamen er aan te pas. Je
kunt begrijpen, dat Nol onpleizierig uit was.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 mei 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Amst. 7 Mei 96.
Beste Wim,
Je vriendelijk voorstel van de aardappeltjes heb ik voor den Hoogen Raad gebracht
en er kwam een groot plezier. Betsy had volkomen gelijk. Het schijnt erg prettig te
zijn om veel aardappeltjes in huis te hebben, en ze niet door den aardappelen-man
te laten bewaren. Mocht je er nog niet over beschikt hebben, dan doe je mij een
groot genoegen door ze, bij gelegenheid eens, te zenden.
A.C. Wertheim schijnt, tegen mijn verwachting, niet
[1:2]
geopponeerd te hebben. Maandag is er nu weer Vergadering van Aandeelhouders
en als die Heeren het voorstel van den Raad van Beheer aannemen, word ik weer
secretaris en is het kind weer bij zijn moeder.
Hein kwam Zondag avond, toen ik uit Ede t'huis was, nog aan om te hooren hoe
je teentje het maakte. Dinsdag kreeg hij f 27.50 voor zijn lessen in Utrecht en
Woensdag ochtend kwam hij een gulden leenen, want hij was de Nes eens ingegaan!
Breitner heeft een Dam in Pulchri. De tentoonstelling
[1:3]
werd, geloof ik, gisteren geopend.
De oude Spoor overleed van morgen. Ik heb nog bij hem gewoond in 76 en 77
en ik moet mee begraven.
Jan moet zelf weer geneesmiddelen toepassen. Chris gaat het dus op een andere
manier probeeren. 't Is wanhopig! Hij heeft plan een stukje voor de Kroniek te
schrijven over een boek.
Mij dunkt dat ieder van ons, die met Willem mocht te tobben krijgen, het zaakje
op Van Eeden's kop moet zetten. Zoo wist Hein niet wat Van Looy moest doen als
Willem hem geld kwam vragen, want Van Looy heeft nog wat voor hem. Ik heb Hein
gezegd dat
[1:4]
Van Looy het geld aan Van Eeden moest zenden. Die heeft hem uit Utrecht gehaald
en dient verantwoordelijk te blijven.
Veel liefs voor Betsy. Van harte
Je
Nol.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 mei 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Amst. 11 Mei 96.
Beste Wim,
De aardappeltjes zijn in den besten welstand, Zaterdag ochtend, aangekomen.
Gisteren werden ze voor het eerst gegeten, en ze smaakten best. Vriendelijk dank,
ook voor de soliede verpakking, verzending enz., en al de moeite. Ik vind het
alleraardigst van jullie en het was een heel plezier.
Wimpie is van middag zes uur pardoes pardon uit het raam gesprongen. Hij vloog
een stukje hout na, dat op
[1:2]
straat werd gegooid, uit de kamer. Hij ging het cafeetje naast mij in en kroop daar
achter de toonbank. Gelukkig was hij behouden beneden gekomen, maar als hij
niet wat kalmer wordt, loopt het nog eens mis met hem.
Van middag moest ik met de begrafenis van Spoor mee. De Raad van Beheer
stond opgesteld voor den Schouwburg en gaf hem een krans. Ze hadden hem eens
moeten aankijken en een beetje aardig voor hem zijn toen hij nog leefde, want hij
was
[1:3]
bescheiden, braaf en oprecht en een heel goed acteur. Zijn vrouw vertelde me dat
hij heeft zitten huilen omdat ze hem vóór zijn ziekte maar voor één jaar contract
wilden geven. Hij kon eens invaliede worden - net alsof ze dan niet hadden kunnen
resilieeren.
O, Wim, het zijn zulke doofpotten! Alles voor den schijn, zonder wat hart en wat
enthousiasme.
Hoe gaat het met je teentje? Schrijf s.v.p. een briefkaart, want ik wou het graag
weten.
Willem zou zonder Van
[1:4]
Eeden niet in Amsterdam komen. Als hij dus wèl alleen komt, moet v. E. een telegram
hebben.
Met Jan en Hein blijft het vrijwel tobben. Hein volhardt in indolentie en wil het
maar plezierig hebben, en Jan wordt niet beter.
Groet Betsij vriendelijk, en een hand van
Je vriend
Nolletje

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 mei 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
16 Mei [189]6.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Beste Wim,
Heel blij ben ik dat je al eens geloopen hebt, al ging het nog voetje voor voetje.
Ik kan nu slecht naar Ede komen, omdat ik juist van Dinsdag af naar Parijs ben
geweest, waar ik twee leelijke stukken heb gezien. In de volgende week wil ik van
harte gaarne naar Den Haag gaan en je daar van den trein halen. Gerrit kan je dan
in Ede aan het Station bezorgen. Wat dunkt je van Vrijdag of Zaterdag? Je hebt
[1:2]
mij alleen te schrijven hoe laat je in Den Haag aan komt.
Ik kom nu weer op mijn troon als Litterair secretaris, met een kamer voor mij alleen
en mijn vroeger salaris - dat is f 150- meer dan ik nu krijg. A.C. Wertheim heeft
gedeclareerd dat ik toch eigenlijk het beste oog op de stukken had. Hij zeilt eenvoudig
met den wind mee. Toen ik op zij gezet moest worden, was ik slecht en nu ze mij
weer willen hebben ben ik knap.
In Parijs was het verschrikkelijk warm en vol. Altijd bal! Woensdag ochtend zes
uur kwam
[1:3]
ik er aan en Vrijdag half één ging ik terug. Ik ben naar de tentoonstelling in de
Champs Elysées geweest, maar het was een pantoffel-parade, en ik kon niet tot
rust komen om de schilderijen te zien. Goede hemel wat een hoop schilders!
Van middag ga ik, door Maussie geïnviteerd eten - ik denk bij Van Laar. Hij is
jarig!
Vele groeten voor Betsy.
Je vriend
Nol.

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: Ede
Datum: 16 mei 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 16 mei 1896.
Beste Nol, Ik heb met erg veel plezier in je brief gelezen dat je weer hersteld bent
in je ouwe functie - dat vind ik 'n heele satisfactie en je moet er dunkt mij niet te
lichtvaardig over denken. Dat menschen als de groote A.C. je even makkelijk
weggooien als je hun overbodig lijkt als je weer oprapen als ze je noodig hebben is
niets vreemds; me dunkt dat je te veel filosoof bent om je je daar van iets aan te
trekken; ik hoop dat het 'n lesje geweest is voor de heeren zoowel als voor jou. Ben
je toen dadelijk
[1:2]
weer eens naar Parijs gegaan? zonder klein duimpje en omdat 't de ‘mois de marie’
is? Wat ben je toch 'n grappige kerel! Enfin, prosit, daar ga je!..
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Ik heb met minder plezier het grootste gedeelte van je verdere brief gelezen. Ik
had gehoopt je van daag of morgen hier te hebben en af te spreken voor Dinsdag
of Woensdag om samen naar den Haag te gaan. Wat is dat nu voor 'n idée Nol!
Hoe kom je er aan? Heb je dat in Parijs opgedaan dat prachtige idée om mij in den
Haag van den trein te halen? Mon compliment! - Kijk 's, mijn idée is veel beter, hoor
nou 's: Je komt een dezer dagen
[1:3]
des noods Donderdag of Vrijdag hier, dan gaan we den volgenden dag naar den
Haag. Òf, als je mij absoluut in den Haag van den trein wil halen, goed, - maar dan
ga je 's avonds met mij meê naar huis en dan gaan we samen den volgenden dag
naar Amsterdam. Hoe vin je dat? Wil je mij nu wachten in den Haag b.v. Vrijdag,
dan gaan we samen Saterdag van hier naar Amsterdam of Zondag of Maandag
daarop volgend. Richt het nu zóo in dat 't niet per se 't gemakkelijkste is voor jou.
Je bent nu weêr secretaris en kunt doen wat je wilt. Wees dus zoo goed mij bij tijds
te schrijven
[1:4]
of je hier komt om mij te halen of welken dag je mij in den Haag wilt wachten? b.v.
Vrijdag of nog liever Donderdag met den trein 8.7 van hier dus om tien uur half elf
in den Haag. Maar mij niet in den steek laten, en eerlijk zeggen of je dat van plan
bent.
Hoe heb je 't gehad bij v. Laar met Mausie?
Vriendelijke groeten, ook aan Mien, van
je
Wim.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 21 mei 1896
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 939

[1:1]
Amsterdam, 21 mei 1896.
Mevrouw Witsen-van Vloten te Ede.
Mevrouw!
Je bent mijn heele lieve Bebpy en 'k ga je 's even schrijven hoe 'k 't gehad heb
maar vooral dat 'k zoo vreeselijk verlang naar huis - naar mijn Beb en Pimpà. O, lief
'k verlang zoo om weer thuis te zijn - 't gaat wel in alle opzichten goed - behalve dat
'k gisteren een afschuwelijke hoofdpijn had die nu ook weer dreigt terug te komen
- maar anders gaat alles goed - 't is wel vermoeiender dan thuis - 'k heb bijna aldoor
gereden en toch doet de voet [w[?]eer pijn - vooral van nacht. Nu, als 'k de schoen
aan heb dan voel 'k 't minder. Maar O, als je gewoon
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

bent aan 't heerlijke buiten zijn, waar alles even mooi en prettig is dan is zoo'n stad
abominable! Vooral den Haag maar hier toch ook. Eilers was er gisteren ochtend
niet - en 's middags was hij weer weg - gelukkig wisten ze waar hij was en heb 'k
hem laten halen. Daarna ben 'k even naar Cobi gegaan - maar alles zoo gauw en
kort, omdat 'k al den tijd verloren had met wachten op Eilers en om 4 uur ging onze
trein. Ba was er niet, gelukkig Cobi wel en al de kinderen. Zoó gegroeid en aardige
eenvoudige hartelijke kinderen, zoo flink en gezond en aardig gekleed en
[1:3]
vriendelijk. Vooral Liesbeth die 'k zus noemde toen begon ze te lachen en zei dat
ze Lizzie genoemd werd. Ik zei: zoo noemde 'k je vroeger ook al en dat wist ze zich
nog te herinneren. De drie waren mij bijna vergeten. Perône en Stans zeiden dat ik
zoo veranderd was en toen zei Paul: ik heb je nooit gezien! - 't Viel Cobi tegen dat
'k zoo kort bleef en niet bleef eten. Nol heeft mij feestelijk ingehaald met 'n open
landauer en 'n koetsier in licht blauwe livrei. Ik was zoo blij toen 'k er uit was - 't was
bespottelijk. Bij hem gegeten, heerlijke sperges. Maar gisteren avond was 'k zóo
moe en had zoo'n hoofdpijn dat 'k in slaap ben gevallen op de canapé!
Van nacht heb 'k zoo aan Beb gedacht en hoe zij in haar bedje leê. Ik hoop dat
je beter geslapen hebt dan ik. Nu moet 'k er op uit om de ets te laten drukken. Zelf
drukken zal wel niet gaan. Eilers zou wel schrijven aan Ary maar daar komt
waarschijnlijk niets van terecht. Mijn schilderijen vielen meê, tenminste de meeste
- sommige erg tegen. Maar over 't geheel 'n heel mooie tentoonstelling heel veel
moois en die Georges! Magnifiek. Nu, mijn Beb, morgen avond laatsten trein, als
'k voor dien tijd kom dan telegrafeer 'k wel - kom 'k terug. Heeft Gerrit goed voor
alles gezorgd? en heeft Bebpy 't een beetje rustig met Marie?
Dag lief - tot morgen.
Pim.
Dag lieve kleine Pimpie lieve lieve jongetje, dâââ. Dag liefste Beb.
Wat 'n akelig papier!

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Schaesberg
Datum: 28 mei 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Schaesberg 28 mei '96
Amice, ik had je beloofd nog eens te zullen schrijven na mijn vertrek uit Amsterdam.
Misschien zult ge dat wel vervelend vinden zoo een brief van me te lezen, van
iemand die sinds lang uit den kring uwer kennissen en van uw gedachtenleven is
geraakt. Maar kom, onze ontmoeting in de Bodega een paar maanden geleden was
toch te amicaal dan dat ik niet de behoefte zou gevoelen nu en dan iets van me te
laten hooren.
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Toch doodt de afzondering langzaam het communicatievermogen bij den mensch
en men wordt ten slotte stom en stil. Ook de litteratuur raakt op den achtergrond
men behoudt de sensaties en gedachten voor zich en laat de wereld haar gang
gaan.
Gij ontwikkelt in den laatsten tijd een fameuze arbeidskracht: schilderijen en etsen!
Gij organiseert exposities enz.
Van de N. Gids begrijp ik niets. Is Kloos weer heel en al beter? Het is toch een
elastische natuur.
Wanneer komt gij eens
[1:3]
in deze buurt? Sinds 1 Mei is er hier in Limburg een nieuwe spoorlijn: Sittard
Herzogenrath en Schaesberg heeft een station.
In Juli of Augustus ga ik weer naar Holland en zal niet mankeeren je een bezoek
te brengen. Opdat ik echter zeker ben dat gij mij kunt ontvangen zal ik je van te
voren schrijven.
Hebt gij in Parijs of Berlijn geëxposeerd? Schrijf mij toch eens iets of ge druk werkt
op het oogenblik of gij nog oude vrienden in den laatsten tijd hebt gezien en wat zij
doen.
[1:4]
Gij wandelt zeker druk op de mooie hei van Ede. Hier ook is de hei voortreffelijk.
Gisteren vond ik nog het nest van een woudduif met 1 ei, zij had heel laag bij den
grond gebouwd. In every man there is something hunting zegt Dickens en dat is
waar, als ik een eekhoorn zie vervolg ik hem zonder er om te denken en als ik er
aan denk wat ik doe dan houd ik op.
Addio Wim, doe mijn groeten aan Betsy en geloof steeds aan de vriendschap van
t.t.
F Erens

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 29 mei 1896
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
Adrian, Saterdag
29 Mei 1896
Waarde Samson,
Ik hoorde van Hein dat je eenigzins gekrenkt bent geweest over mijn schrijven in
der tijd betreffende Willem en de middelen om hem te helpen. Ik ben er op gesteld
je met nadruk te verzekeren dat ik absoluut niets onaangenaams bedoeld heb: ik
meende je goede inlichtingen te geven alleen, en er zijn mis verstanden genoeg op
de wereld die niet opgelost worden, een van de beroerdste dingen die niet te
vermijden schijnen.
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik ben ten gevolge van een val nu gauw 10 weken geleden nog al slecht ter been
anders was ik zelf wel eens bij je aan gekomen. Het schijnt Willem goed te gaan bij
v. Eeden - tant mieux - 't is in ieder geval een goede daad van v. E. en, àls het goed
gaat - zeker de beste oplossing. Ik voor mij moet het betwijfelen maar dat heeft niets
te beteekenen.
Doe mijn vriendelijke groeten aan je vrouw, en geloof mij
steeds t.t.
Willem Witsen

E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 20 juni 1896
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 28, p. 201, 202

[1:1]
20 Juni [189]6
Geachte Heer Witsen,
Ik geloof wel bewijzen voor mijn goeden wil getoond te hebben, en zou gaarne
nog veel meer willen doen, maar onmogelijk kan ik boven mijn krachten gaan.
Wat was de Haagsche tentoonstelling, welke mij ± f 1000 gekost heeft, anders
dan het streven om meer waardeering te verkrijgen voor onze begaafde jongere
hollandsche meesters? en wat was U daar niet uitmuntend vertegenwoordigd en
bijzonder goed (Uwe schilderijen) gehangen? En welk resultaat? Niet alleen op de
tentoonstelling maar buitendien van het oogenblik af dat ik
[1:2]
ze van U kocht tot heden toe, verkocht ik niet één schilderij van U. - En het ligt toch
heusch niet aan de firma; gij weet dat ik naast mij een [andere nieuwe[?] verkooper
heb, die zeer veel van Uw werk houdt.
Wat moet ik nu doen als men de jongeren niet koopt, ondanks al onze moeiten,
trachten tevens zaken met de kunst der ouderen te doen niet waar? En die kunst
is duur en vereischt - veel kapitaal.
e

Ik heb dit voorjaar of liever 1 halfjaar veel moeten koopen, maar zit daarom in
groote zorgen om het noodige steeds [gezond[?] te hebben, ten einde de
onverbiddelijk op tijd verschijnende wissels te kunnen honoreeren. En U zult
volkomen begrijpen, dat terwijl men in zijn privé nog eens [wat[?] [xxxx] [doen[?],
maar in den handel [daarmede[?] in het grootste discrediet komt. Zie hier mijn oprecht
antwoord. Ik behoef U niet te belooven aan Uw [verzoek/wensch[?] te zullen voldoen
zoo [gauw[?] ik dat kan, dat weet U wel [rest onleesbaar]

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 juni 1896
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1009
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[1:1]
[briefhoofd hotel Adrian, Amsterdam]
21 Juni [189]6
Ik moet je nu toch eens even schrijven mijn lieve Bebpy vrouwtje wat ben je toch 'n
vreeselijk lief lief moederti en die kleine Pimpi-Pam wat is dat 'n lief ventje, die Pimpi
en wat is 't toch 'n rare wereld, zoo van mekaar en zoo lang! Maar 't zal toch wel
deze week afloopen denk ik. Tot nog toe is alles mislukt bij anderen zoowel als bij
Groesbeek. Ten slotte is die 'n beste en 'k heb er indirect heel veel aan dat 'k deze
campagne begonnen ben. Nu is den Haag aan de beurt, zonder familie bezoek
want Cobi en Bram komen van daag niet vertelde Opa. En als dat nu ook mislukt
dan ga 'k naar mijn vriend Holman, de baas van de
[1:2]
veilingen; maar daar zit niets in zegt Gr. en er is er geen voór 't najaar. Maar Opa
zei dat zoolang als we zoo'n dêche hadden hij 100 in de maand zou geven zoodat
we ten minste nooit zonder behoeven te zitten. Lieveling 'k dank je voor je brief zoo
lief zoo'n Bepby brief in zoo'n hôtel. Ik vond 't wel jammer van Koekoek en begrijp
er niets van. Zooiets heeft natuurlijk 'n reden; zie dat eens te weten te komen. b.v.
hebben ze wel altijd schoon water, worden ze niet overvoerd of is 't nachthok ook
te vuil. Laat Gart 't dan eens schoon maken. En heeft hij het kleine kloekje nu goed
gezet en er een zoodje onder gelegd? Dat had 'k hem gezegd - maar
[1:3]
als hij 't soms vergeten! heeft, laat-i 't dan nu maar laten. Nol was erg in z'n schik
met je brief en van de acteur stem heb je gelijk zegt hij. Gisteren heb 'k bij hem
gegeten, vorige dagen niet - eéns heelemaal niet en om 9 uur naar bed met 'n
vreeselijke zenuw hoofdpijn. Dat is nu over en 'k slik geen antiperine meer. De
n.

heeren Slagmulder en Zurcher (v. Buffa & Z ) willen 'n bezoek komen brengen in
Ede om te zien of ik daar ook iets heb naar hun gading. Ik heb gezegd dat 'k niets
heb - die kerels zijn meer dan heel alder geweldigst. Dag lieveling - 'k hoor gauw
nog eens van je hè? en 'k schrijf ook nog wanneer 'k thuis kom bij vrouwti en Pimpi
en.. dag Bebsy mijn onkosten zijn ten minste gedekt door Groesb., hij heeft eén ets
gekocht!
[1:4]
Hoe smaakten de perzikjes? naar meer? en Pimpi heeft hij er van gesmuld met
moederti meê? Heb je nog iets voor me te doen hier?
Dag lieveling geef Pimpi 'n zoentje van
Vâ.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 26 juni 1896
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1010
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[1:1]
American Bar
Amsterdam 26 Juni 1896.
Ik moet je even zeggen lieveling dat ik morgen (Saterdag avond) terug kom, - 't zal
wel heerlijk zijn thuis te komen maar de campagne is mislukt. Tersteeg is 'n akelige
kerel - hij heeft mij z'n antwoord vandaag gestuurd en die brief is allergemeenst.
Maar enfin, ik hoû veel kansen al is 't niet voor 't oogenblik zelf en we zullen daar
maar op blijven hopen. In ieder geval is 't je laten zien en 't roeren in die dingen heel
goed geweest. Ik heb nu ook voor Maastricht gezorgd van daag, daar gaan
[1:2]
twee schilderijen heen en 'n teekening. Nu moet 'k morgen nog probeeren met
Holman maar dat heeft heel weinig kans op succès. Lieveling Bebpy 'k dank je wel
voor je lieve brief - dat is toch zoó heerlijk van je te hooren en van Pimpie. Gelukkig
dat 'k morgen thuis kom. Nol kan niet meê komen dat spijt hem erg zegt hij en hij
vindt 't erg aardig van je dat je hem hebben wilt - maar hij heeft te veel te doen.
Gisteren avond ben 'k bij Fons geweest: z'n vrouw is heel eenvoudig en lief geloof
ik maar
[1:3]
niets mooi. Dat doet er wel niets toe maar Hein had er zoo van op gegeven. Fons
heeft prachtig voor me gespeeld. Hij werd aan de piano eéns zoo groot - 't was of
z'n kop uit zette en 't is geweldig die kracht die hij in eens ontwikkelde. Composities
van hem zelf - eenigzins onbegrijpelijk - voor 't eerst - maar 't maakt toch een grooten
indruk.
Hein is van daag weer op bezoek in Hilversum!
Mijn Bebpy, morgen avond kom ik met den laatsten trein, zal je 'n rijtuig zenden?
[1:4]
Ik verlang erg om weer rustig thuis te zijn en hoop morgen nog maatregelen te
kunnen nemen dat ik met rust kan gaan werken in de rogge als 't zoover is.
Dag lieveling vrouwtje, zeg aan Pimpie Pam dat Va gauw terug komt. Veel zoentjes
van
je
Pim.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [27en 28 juni 1896?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdagavond

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Beste Wim, het is mij een beetje gauw gegaan, dat je nu al weg zijt. Ik had vanmiddag
in de Bodega zoo'n spijt, dat je voor mij weg moest en we niet eens praten konden.
Ik had Marie haar broche in je doosje gedaan en in een papiertje gepakt en in mijn
zak gestoken om je in de Bodega de Broche te laten zien, die ik nogal aardig vind
en toen ik op kantoor kwam, kreeg ik een groote teleurstelling en besefte, dat het
nu weer voor een langen tijd uit is. Ik verlangde maar naar 9 uur om naar Nol te
gaan en zijn terugkomst aftewachten. Dat vind ik soms zoo'n pleizierig napraatje
dan, met Nol. Maar Nol was naar de komedie. Naar Nol gaande zag ik op Heins
kamer de lamp branden. Het was even na den Rijnstationtijd; ik dacht, Hein is er
niet heen geweest en kan mij dus niets vertellen, waar ik plei[1:2]
zier in heb. Maar later dacht ik aan den tijd Centraal Station, maar het licht was toen
uit en ik had grooten spijt. Ik had een oogenblik de gedachte, dat je nog in Amsterdam
zoudt zijn, maar wilde bij Adrian niet vragen. Zoo zit ik nu als een wijs man op mijn
kamer en de gedachte komt weer in mij op aan de prettige avenden, toen we om
tien uur afspraak hadden in Polen. Weet je nog wel? Wat was je altijd precies op
tijd. En dat we verkeerde afspraken maakten met Holst. (Eigenlijk was 't een beetje
anders.) Weet je 't alles nog wel, Wim? Wat was dat een onschuldige, zorgelooze
tijd. En de pret van mij, als je dan later geen geld meer had (dacht ik) en je zoo
lachende in eens nog een daalder had voor 't rijtuig. Maar ik ben toch dikwijls zoo
onaardig geweest; ik herinner mij de gevallen nog heel goed. Ik zou je nou veel
beter begrijpen dan toen in zulke omstandigheden. Maar je begreep ook wel eens
mij niet. Dan dacht je wel eens aan komplikaties in mijn doen, die heelemaal niet
bestonden. God, Wim, ik weet 't nog allemaal zoo goed. Het is niet goed, dat we
elkaar zoo weinig
[1:3]
schrijven. Je moet 't maar telkens doen, als je er lust in hebt. Ik hou zooveel van je,
waarom doen we er dan zoo dikwijls het zwijgen toe. Het is toch wel pleizierig mekaar
brieven te schrijven, als je op rijperen leeftijd zooals nu, eenvoudiglijk van mekaar
bent blijven hoûen. Dit sentiment, waarvan ik spreek, is eigenlijk de basis van alle
duurlijke briefschrijverij. Schrijf mij ook eens van je onderhoud met Pet, als je dat
aanstaat. Ik sprak je maar zoo even. Het is onderwijl Zondagmorgen geworden; er
is geen briefkaart; ik puf van opkomende angsten. Het geldt een belofte van het
heele jaar door. Maar jij hebt je best gedaan. Geve de hemel mij een goede gedachte.
Nu beste Wim, blijf bij mij in je gedachten en schrijf spoedig
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 juli [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdag 1 Juli

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Beste Wim, ik zend je hierbij voorloopig f 5. Ik had je graag de 10 van Tak en nog
2 gezonden, maar ik moet voor de 10 wachten op de pw. en het andere schrijf ik
met de eerste 10 maar voor je op, want het heele traktement is weer uitgedeeld nu
(er moet altijd 25 aflossing aan mijn zuster af) om te bewaarheden het spreekwoord,
dat vele varkentjes de spoeling dun maken. In Zutphen heb ik veel genoegen gehad
en werd ik zoo plezierig ontvangen, dat 't was of men tegen het voorjaar aan ons
huwelijk dacht. Mevrouw gaf mij een kistje sigaren mee en er waren elken dag
zooveel aardbeien, dat ik 's avonds als een tonnetje naar bed ging. Wim, je moet
maar eens gauw komen, en dan
[1:2]
moeten we weer eens praatje samen hebben, dan zal ik je mijn lotgevallen eens
vertellen, want vertellen is toch eigenlijk het ware maar. Nol heb ik nog niet gezien,
vanwege mijn diensten en allerlei boodschapjes. Mijn kamer staat áán (te huur) en
ik heb er juist een gezien. Maar doe dat, kom eens gauw, dan gaan we weer eens
naar Zandvoort; richt 't daar maar op in. Vandaag ben ik van 10-1 en 3-11 op kantoor.
Eensdeels wilde ik je gaarne spoedig het bewijsje doen toekomen, anderendeels
heb ik weinig tijd. Leg deze beide dingen tegen elkaar op een schaaltje en denk
maar steeds aan
je vrind
Jan.

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: onbekend
Datum: [10 juli 1896?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[?:?]
hochheimer in 't grand-Hotel - 'k heb mezelf beloofd er 's met jou naar toe te gaan
als je wilt en als je weer terug ben - 't was er uitstekend,- om vijf uur waren we klaar
en toen hebben we tot zes zitten praten op 't terras! O die zee, die zee! wat 'n
heerlijkheid om daar 's 'n tijd te zijn met 'n mooie lieve vrouw - 't eindje van de wereld,
eindelooze liefde nachten, telkens opgefrischt en gesterkt door de zee! Wat kòn 't
toch heerlijk wezen, - wat zou 't leven je niet kúnnen geven! - nou, beste Nol, 'k hoop
dat je dezen in goeden welstand mag lezen en dat je gauw terug komt. Ik verlang
erg om met je te praten en om weer gezellig te zitten luisteren naar je reis verhalen.
Jan liet me 'n paar briefkaarten lezen waaraan 'k ook je adres ontleen. Ben je van
de Mandor[a/e[?] niet tegen gekomen? M'n barbier wist te vertellen dat hij failliet is
verklaard! Schrijf me eens als je wilt. Je ziet 'k ben weer heelemaal de ouwe, 'k
geloof dat 'k je laatst 'n heel piteus briefje heb geschreven! Enfin Betsy wil hier graag 'n woordje bij schrijven - ze begreep niet aan wien 'k zoo'n
langen brief schreef, dat is ze niet van me gewoon!
Adieu, Nollebol, wees hartelijk gegroet - 'k hoop je gauw weer te zien, - laat me
weten wanneer je in A. ben?
t.t.
Wim

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Willem Witsen aan Albert Verwey en Kitty Verwey-van Vloten
Plaats: Ede
Datum: 10 juli 1896
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18016

[1:1]
Ede 10 Juli 1896
Waarde Albert en Kitty,
Van morgen is Betsy bevallen van een zoon; zij is heel rustig en het jongetje heel
wel.
Hartelijk gegroet
Willem Witsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [13 juli 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandag
Beste Wim, de voorgenomen verjaarsbrief aan Betsy is er wel een beetje bij
ingeschoten, want toen ik je brief kreeg, dacht ik dat Betsy wel liever zou willen
rusten Zondag dan mijn brief lezen. Wil haar dus nog eens extra van mij met haren
verjaardag feliciteeren en haar het beste wenschen en sterkte. Ik hoop haar, als zij
goed vindt, eens aan het einde van de week te schrijven.
Ik dank je wel voor je brief. Ik hoorde 't van Eilers, op straat. Ik ben toen
teruggeloopen even om te telegrapheeren (je hebt toch dit telegram ontv. Ik, die er
van weet, ben altijd bang dat telegr. niet arriveeren), want ik vond het heel aardig,
vooral omdat het een jongetje was. (Heeft je Haantje weer koning gekraaid,
rakkertje?) Er was nog een reden, waarom ik 't nog aar[1:2]
dig vond. Ik heb n.l. met Marie een voortdurende weddingschap (om nix) omtrent
al de kennissen; 't zal een jongetje zijn of 't zal een meisje zijn. 't Komt nogal uit en
Marie vindt 't vreeselijk mysterieus, dat ik vooruit kan zeggen, wat er komen zal uit
de kool. Nu zit ik altijd vooruit een beetje in angst; dezen keer óók: Betsy, had ik
gezegd, een jongen. En nu kwam 't weer uit. In haar brief van Zondag, waarin ze
me schreef, dat je haar zoo'n pleizierig briefje had geschreven, bromde ze er een
beetje over, dat ik in deze geheimzinnige zaken altijd gelijk heb. Grappig, hè.
Maar, daar zit ik weer over mijn eigen dingies te praten en vergeet je te zeggen,
dat ik erg naar je volgenden brief verlang, want dat ik altijd gecharmeerd
[1:3]
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raak door de verliefdheid, waarmede jij steeds de dingen van 't Leven aan ziet.
Het is zoo midden uit prachtige dingen gevallen, dat briefie, dat je me Vrijdag
schreef. Ik ben je er heel erkentelijk voor.
Maar je kunt altijd aan mijn huisadres schrijven, hoor. Ik ben met Olga alleen
thuis; het oue mensch is naar Duitschland en Olga zal nooit iets doen wat mij
onaangenaam is of de brieven laten verzwalken.
Wat heeft je jongen een mooien naam. Ik heb direct gedacht: o, o, dat is een
heide plantje, dat is een plantje op de hei geplant op een mooien dag van 't verre
najaar, dat is dan wèl zoo'n paarsch, lief bloemtakje, dat nu te bloeien begint, maar
mijn ondeugd was natuurlijk niet zóó, of ik begreep, dat lievere, teerdere dingen,
vrouwelijker dingen zijn
[1:4]
naam hadden doen worden, dat hij zoo heet, omdat zijn moedertje zooveel van de
hei houdt en er zoo dikwijls haar gedachten heeft laten gaan en haar verlangens
verborgen. Wat heeft zij toch een lieve draai om zich door zulke dingen te uiten, je
Betsy. Dat is iets heel bizonders, spiritueels, vind ik. Dat is die soort van dingen, die
ik altijd als van verre waardeer, als 't ware van uit een andere levens-soort, maar
waar ik toch stil mijn genoegen in heb.
Van de Telegraaf ging ik naar Mina (Nol is uitstedig, op reis met zijne familie). Maar
ook daar wist men 't nieuws al. Hein was niet thuis. Ik maakte mij nu heel binnen-in,
even angstig, dat je mij vergeten zoudt hebben; ik ging nog eens thuis informeeren,
maar vond niets. Maar ik geloofde vast,
[2:5]
dat 't zich wel opklaren zou. Gelukkig vond ik nu 's middags bij Hein je brief. Mina
heeft mij verzocht je te melden, dat Nol uit de stad is, (zij schijnt hem niet te schrijven)
waardoor je waarschijnlijk niet spoedig iets van hem zult hooren.
Gister zijn Hein en ik naar Zantvoort geweest. Het was een prachtige zee-dag.
Het was als een groot feest, de zee vol blootbeensche mannen met hooge hoeden
op en de vrouwen met opgetilde rokken en bloote, verschrompelde beenen-staken.
Wij zelven bleven een drie kwartier in 't water. Phientje was er ook (niet in 't water).
Die moest met Kroese en zijn vrouw, haar zuster, wandelen. Dat was een treurig
dagje voor haar. Hein moest natuurlijk op een paard zitten. We hebben in de passage
gedejeuneerd, heel lekker. Om drie uur bleef Hein nog wat achter
[2:6]
tot zes (toen is hij melancholiek geworden en naar Amst. vertrokken). Ik had om 5
uur dienst tot 10. Gister avond was ons geld op (Hein zijn geld eigenlijk). Dat is altijd
het eenigzins sombere end van den avond. Van de week heb ik zoo'n aardigen
dienst: van 's middags 3 tot 6. Dan komt Hein elken dag eten (Utrecht en Hilversum
zijn uit). Verder van 's avonds 11 tot 's nachts 2 (tot de Rotterdammer afdrukt); ik
moet namelijk van 11-2 het nieuws naar Rotterdam seinen, speciaal voor den
Rotterdammer). Marie vindt 't niets goed, dat ik van de week dezen dienst genomen
heb. Ik zal haar een pleizier doen niet meer zulke ongeregelde diensten te nemen.
Ze heeft wel gelijk van een meisjes-oogpunt, (Ze kent misschien Jantje, onbewust)
[2:7]
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maar ik heb haar uitgelegd, dat ik van de week zooveel vrijen tijd noodig had. Ze
komt Zaterdag: Ik wou vóór dien tijd een kamer hebben, gepakt hebben, nog wat
geschreven hebben en òm den dag naar Zantvoort gaan. Ik denk, dat ze er nu wel
inkomen zal.
Ik heb weer een stuk geschreven, een beetje ondeugend, maar dat wel aardig
zal gevonden worden. Hein is mij in deze zaken van groote hulp. Ik ben altijd zoo
duister; dat zegt hij mij dan, want uit me zelf zie ik 't niet. Het is klaar en zal a.s.
Zaterdag wel in de Kr. komen. Ik moet maar veel blijven schrijven. Er schijnt
tegenwoordig niemand meer te zijn, die iets van literatuur afweet. Alles staat op
losse schroeven. Willem is met van Looy bezig met een nieuwen nieuwe gids.
Mede-re[2:8]
dacteur Lion Cachet, elke week een vel. Mooi papier, groote druk, zoo iets als de
Dial. Ik geloof niet, dat 't iets worden zal. Voor de literatuur tenminste niet. Willem
is nog altijd bezig over het ‘sterk water’. Bij van Eeden gebruikt elk hiervan, heeft
hij Hein verteld. Van Eeden gebruikt ervan om zijn vrouw niet te ‘bekennen’. (Die
deftigheid van Willem is vermakelijk; dat verlaat hem nooit.)
Ik geloof, dat ik goede kamers heb, Vijzelstraat over Hollekamp den kleerenwinkel,
bij een jonge kruinier en zijn vrouw, net twee groote kinderen. 45 gld. alles en alles,
behalve de wasch d.i. 7.50 gld. p.m. besparing tegen tot nu toe, een heele verdieping:
voorkamertje met aparten opgang en glazen deur naar de groote achterkamer, die
uitzicht geeft op prachtige tuinen tot de Spiegelstraat toe (niets
[3:9]
dan boomen, wat je ziet, alle huizen zijn erachter verloren) dan een overloopje, voor
het bad bruikbaar, naar een eigen uitgebouwd pleetje, alleraardigst. De kamers
moeten nog gemeubeld; daar wacht het accept op.
Zaterdag komt Marie hier logeeren tot Zaterdag over 8 dagen. Ik stel me voor
elken dag wat voor haar te bedenken om haar wat op te frisschen en haar eens een
genoegen te kunnen doen, waarnaar ik sterk verlang. Wil je mij misschien omgaande
even schrijven of je mij misschien eenig geld kan zenden (het is maar voor het spoor
en haar eens te laten paardrijen, waar ze zooveel van houdt en een hapje te eten
om twaalf uur, 's middags zullen wij wel bij mijn broer eten, meestal. Ik weet wel,
dat je veel geld noodig zult hebben, deze dagen, maar misschien zou 't tòch kunnen.
Als je mij maar in elk geval gauw zou willen schrijven, want ik moet iets vinden; het
zou me leed doen, als ze er nu niets aan had. Ik ga anders
[3:10]
naar mijn zuster om te vragen, maar dan ben ik bang, dat ik die week niet vrij ben,
maar altijd merken zal, dat men mij wil helpen zuinig zijn door invitaties etc., wat mij
minder zou lijken. Schrijf me maar even gauw, heel gewoon, en vooral of je 't soms
den eersten terug moet hebben. Je moet me ook nog schrijven of de patronen goed
ontvangen zijn en de post-kwitanties weg kunnen.
Nu Wim, nu heb je wel een stevigen brief, is 't niet.
Mijn hartelijken groet aan Betsy
t.t.
Jan
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P.S. Ik ben heelemaal verbrand van de zon. De menschen op kantoor vragen
allemaal: (ze bedoelen, wat verzuim je je examen, wat ben je slecht voor M. etc.)
hoe kom jij zoo verbrand, is dat van de zon? Neen zeg ik dan, dat is van den bakker
zijn oven, dag menschen.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 juli 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Je zoudt me zeer verplichten indien je me morgen of anders Maandag een
telegraphisch antwoord zond of het je gelegen komt als ik a.s. Dinsdag of Woensdag
bij je kom logeeren voor eenige dagen. 't Is mij te doen om een paar hei studies te
maken.
In af wachting met groeten aan je vrouw.
t.t.
GHBreitner.
Je zult weinig last van me hebben.
Amst. 18 Juli 96.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 29 juli 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 29 Juli 96.
Beste Wim,
Je ets kwam van avond onder de thee thuis, en zit heel mooi: diep in de lijst. Ik
vind de lucht zoo prachtig wijd, en het regent zoo lekker hard - prettig om er op
zonnige dagen naar te kijken. Het is een heerlijk plezier in mijn angst over mijn
ouders, en ik dank er je voor met heel mijn hart - ook voor het aardige onderschrift.
De Duitsche dokter en een
[1:2]
geneesheer uit Maassluis, die in hetzelfde hotel logeert, hebben een consult over
mijn moeder gehouden en vinden den toestand niet ongunstig. De rechterarm zal
nu geëlectriseerd worden, maar dit zal, vrees ik, weinig baten. De spraak is nog
belemmerd, maar niet zoo erg meer en zij wankelt nu en dan eens door de kamer.
Begrijp jij hoe zij weer naar Den Haag zal komen? Ik tob er geweldig over. Mijn

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

vader soest een beetje, maar hij gaat toch in het Wellenbad. Zij schijnen beiden
heel zenuwachtig te zijn.
[1:3]
Breitner heeft mij verteld dat hij bij je wilde logeeren om gele rijders op de hei te
schilderen. Hoe hij die had moeten tegenkomen, begrijp ik niet best, want ik heb ze
nooit bij je gezien. 's Avonds zit hij in Suisse met vreemde beurskerels of zoo, en
dan zit ik, in mijn eentje, voor het raam, achter een glaasje.
Jan heeft gisteren avond bij mij mooi en heel lief over je gesproken. Hij vond het
zoo magnifiek als je van je eigen leven vertelt, en hij zou misschien een roman kun[1:4]
nen schrijven, wanneer hij alle dagen met je omging. Nu hij naar IJmuiden gaat,
raak ik hem ook kwijt. Mina en Marie hebben elkaar de hand gegeven op de Leidsche
Gracht, in schemerdonker.
Mendes inviteerde mij om in Augs. met hem naar Zwitserland en het Noorden
van Italië te gaan, maar ik zie er geen kans toe - ook omdat ik niet van het tooneel
kan wegblijven.
Dag beste Wim! Schrijf eens hoe het jullie gaat.
Je
Nol.

Gerrit Willem Dijsselhof aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 1 augustus 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 1 Augustus 96
Beste Witsen,
Ik hoop dat het een beste jongen mag worden dat tweede ventje van je. Ik kom
er wat laat meê maar ik had het zoo druk, ik heb gemerkt dat dat borduurstertje
Willie Keuchenius - mijn meisje is.
Groet je vrouw en je zoons van me
Dijs.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 augustus 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 4 Aug. 1896.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

12 Noorderstraat.
Beste Wim,
Wat heeft je brief mij een plezier gedaan. Wat moet jullie een tijd van ongerustheid
gehad hebben en wat zal het heerelijk zijn als die geheel voorbij is. Ik hoop dat
Betsy gauw weer geheel hersteld zal zijn en met haar twee zoontjes het oude leventje
mag voortzetten. Ik woon nu zooals je hierboven ziet in de Noorderstraat, die
verandering is zoo gauw in haar werk gegaan, omdat het eigenlijk de kamer is die
Jan voor zich had gehuurd voordat hij van zijne overplaatsing wist. Nu ik was reeds
lang verlangend om van die kamer op het Beursplein af te komen; ik heb er verleden
najaar en winter wel heele goede uurtjes gehad, maar nooit een boom te zien en
dan zoo laag van verdieping en het huis werd hoe langer hoe ongeregelder en dan
nog een restaurant beneden - vooral dit laatste maakte het leven erg duur, ik
[1:2]
kon niet goed meer met fatsoen met een broodje met kaas dejeuneeren - maar nu
zit ik heel rustig voor f 35.- in de kost, bij heel eenvoudige menschen, een ouden
knecht van den ouden van der Valk - en een heel mooi gezicht op tuinen, heel veel
peerenboomen, met mooie oude roode daken er achter. Ik hoop dat ik hier nu wat
zal kunnen uitvoeren, met mijn lessen is het nu voor het oogenblik gedaan op van
der Pek na, de anderen hebben examen gedaan en te Hilv. is het latijn voor de
goedkoopte afgeschaft, maar ik hoop dat Mendes mij tegen den winter weer wat
zal sturen.
Je zult, nu je aan het werk bent, misschien niet zoo gauw over komen, maar ik
hoop dat je toch nog eens het stuk van Derkinderen komt zien dat nu in Arti is. Ik
weet heelemaal niet wat ik er van moet denken, alleen dat ik vreeselijk blij ben dat
ik niet Roomsch ben. George vindt het afschuwelijk, maar vindt het erg jammer dat
hij het geheel eens is met Loffelt, die het ook afschuwelijk vindt. Ik ben erg benieuwd
wat Fons
[1:3]
er van vindt, want ik begrijp heelemaal niet wat dit werk heeft uit te staan met
moderne kunst, terwijl ik dat van Fons werk wel degelijk voel. Hij is op het oogenblik
met Gijsbrecht naar Bayreuth en Venetië.
Jan zit nu te IJmuiden, Vrijdag hebben Nol, George en ik hem weggebracht, en
morgen avond komt hij weer hier. Ik mis hem vreeselijk, want wij hebben gedurende
het laatste jaar hoe langer hoe meer aan elkaar gehad; en ook juist in de laatste
maand, kregen wij weer zoo'n beetje idee van het groot steedsche leven, maar dat
is nu weer voor goed uit.
Beste Wim, je vraagt mij of ik ook wat van Willem wil schrijven. Ik kan er weinig
nieuws van vertellen, hij is den laatsten tijd altijd het zelfde, maar hij houdt zich daar
goed en wenscht geen verandering. Hij heeft nog altijd plannen voor de N.G. en
een toezegging van f 900 uit onbekende bron (door Anna Fles,
[1:4]
maar dat is geheim): dan moet het een soort van Dial worden met Lion Cachet tot
artistiek redacteur, nl. voor de versiering en illustratie, ik vind dit alles onzin.
Beste Wim, met dat laatste gedeelte van je brief was ik ook heel blij. Ik hoop dat
je gauw eens hier komt en dat je mijn nieuwe woning ziet. Ik denk dat ik er wel een
goeden tijd zal hebben, al ben ik op 't oogenblik door andere dingen een beetje
wanhopig.
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Groet Betsy heel hartelijk van mij en breng haar mijn beste wenschen over, groet
ook de twee jongens van mij, en geef in gedachte een hand aan
Hein

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 4 augustus [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 4 Augustus
Beste Wim, ik ben hier nog niet goed geïnstalleerd; daardoor komt 't dat ik je in
potlood schrijf. Vooreerst had ik nog even voor mijn vertrek 't voorrecht van Hein
een en ander omtrent jullie te vernemen. Ik hoop, beste Wim, dat 't met Betsy
vooruitgaande blijft; ik hoop dat de omstandigheden spoedig zóó zullen zijn dat wij
elkander over onze wederwaardigheden zullen spreken en voor jou dan, dat je van
al je verdrietelijkheden zult kunnen spreken als van een bang en angstig verleden.
Van Hein heb ik één brief; hij schijnt nog niets naders van je te hebben vernomen.
Wel vernam ik door dien brief, dat je aan ons gedacht hebt in dien tijd; ik was zoo
bang dat we ineens een beetje van elkaar vervreemd waren, waarom wist ik niet
en ik heb in de laatste weken te Amst., dag na dag mijn trapje beklommen, in de
[1:2]
hoop iets van je te vinden. Maar tevergeefs.
Van IJmuiden je positieve dingen te vertellen; ik zal zien of dat gaat.
Kamer snoezig, een kamer bij een marinier-bankwerker aan 't fort, met een
linnenkast met de busten van Faust en Gretchen er op, prachtige guldens-vazen,
een geriefelijk ledekant en matrasje, een ouwerwetsche manke latafel - maar waan
nu niet, dat de vrouw van den marinier mijn hospita is. Van haar heb ik de kamer;
de bediening geschiedt door een oue, zenuwachtigen (vanwege mijn mijnheer zijn)
schippers-weduwe (kap-op, negentien jaar gevaren van Nieuwediep naar Amst. en
terug) die links achter mij woont in een kamertje-keukentje als een kajuitje, waar
veel blinkend koper is, o.a. een koperen pomp-slinger en groote en kleine kraan en
tinnen bordjes aan den wand, blinkende, en daarop: recht door zee, eert uwe ouders,
god zij met ons; heel aardig en onverwacht. Kost, bediening, grove wasch als
tesamen voor 37.50 gld. in 't maandje, en nu heb ik de wanden vrij gemaakt en ik
moet zeggen, dat nog op geen kamer je etsen zoo prachtig hangen als hier;
[1:3]
het is prachtig op het eenvoudige behangetje. Ik zit alleen met een nieuwerwetsche
goud-zwarte spiegel opgescheept, maar toch ziet de schoorsteen er al aardig uit
met de portretten, ook een van Nol (heerlijk, je moet ver weg zijn om die
amsterdamsche, wimpiesche herinneringen melancholiek aangedaan te genieten).
Ja, het zal hier heel aardig worden, erg intiem, de compilatie van veel tijden nu in
één tijd bijeen, tijd van alleen zijn, van een nieuw leven, een beetje hard, van zwaar
vreemd werk voor 't hoofd, 't hoofd, dat gewend was zoo pleizierig aftedwalen, 't
hart, dat zoo open gedragen door 't leven werd - werk voor 't hoofd: op te letten
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geen fouten te maken, geen stommerik te zijn, geld te tellen, staten op te tellen,
posten te sorteeren, haastig te werken voor vertrekkende treinen, zóó vreemd, zóó
vreemd, een beetje angstig - wat ben ik, ik een arm jongetje, ik moet er maar door
heen - 't hart, dat niet weet dat 't is, in de haast van 't aan anderen behoorend leven
- en ik denk maar, flink je best doen mijn Jannetje, nog maar eens flink probeeren
een goed ambtenaar te zijn voor 't laatst. Je hebt toch ook
[1:4]
véél genoten van 't leven, is 't niet. Nu maar niet te veel afdwalen en maar je gangetje
gaan.
Mijn goede, beste Wim, je zijt mijn licht ster geweest, toen mijn geest nog één
verwarring was. Ik zag vanmiddag nog je goede oogen op dat portretje naast Betsy;
ik heb er lang ingezien en gezien, dat alles goed was.
Nu is 't niet zeker, dat ik in Nov mijn examen zal doen, dat niet. Direct voordeel
is er niet bij; het hoofddoel is, merk ik, een weinig abstrakt, bruikbaar mensch van
mezelve te maken.
n.

n.

v.

Ziehier mijn diensten: Maandag 3. - 11.30 (Greenwich alles), Dinsdag 6.30 v.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

2 , 4.30 - 5.30 , Woensdag 3 - 11.30 , Donderdag 3 -11.30 , Vrijdag (weet ik
v.

v.

v.

n.

niet uit hoofd, Zaterdag 's morgens 3.30 - 6.30 10 - 3 . Daar gaat af, dat mijn
ontbijt 's morgens, mijn koffiedrinken, middageten en theedrinken, als dat in
diensturen valt, mij telkens een half uur vrij maken. (Ik woon 1 min. van kantoor.)
Een verkoudheid verhindert mij van de week te baden; ik heb mij zóó aan 't strand
uitgekleed en een beetje hoesten opgedaan. Ik ga nu liever over een paar dagen
naar Wijk/Zee (¾ uur langs 't strand). Alleen als ik nu eenige tijd naar Chris moet,
blijft daarvoor weinig tijd. Dat begint morgen.
[2:5]
Ik hoop 't beste, anders komen er misschien weer zorgen. Van de week te Wijk/Zee
kwam ik de telegrafist dáár tegen, een goede kennis. Hij noodde mij ten tafel in 't
bad Hotel. Wij zaten daar met honderd gasten, oue heeren en jonge meisjes als
perziken, om en om. Hij woont daar in huis, krijgt er de kost voor niet, eet dus elken
dag aan die tafel, bij die jonge meisjes, weelderige badgastinnen, hoe houdt de man
't uit.
Wim, je moet eens schrijven; je moet eens gauw te IJmuiden komen, om te weten
hoe ik hier leef. Over dat bezoek moeten we eens een correspondentie voeren.
Zaterdagsmiddags is 't beste. Je moet me nooit vergeten; je moet al[les[?] [laten
beheerschen[?] [xxx] [de[?] omstandigheden en 't aangename van de dingen doen
om bij mij te zijn. Als ik er aan denk, dat je zoo ver van me zou raken als je van De
Zwart af bent, word ik altijd een beetje angstig. Je moet dat nooit doen. Ik denk altijd
als ik opsta aan Marie en aan jou, altijd, dat is een vast ding in mijn dagelijksch
leven. Dat komt tegelijk misschien met de angst [dien[?] [xxxxx] voor ónder-gaan in
't leven. Dat neem je niet kwalijk, hè. Je moet me nooit vergeten.
Marie heeft verrukkelijk veel genoten in die week, daarna is ze naar Woerden
gegaan. Ze is een beetje bang van IJmuiden. Ze is er geweest. Toen ze zag, dat
er geen tuinen waren, werd ze opmerkelijk
[2:6]
stil, alleen forceerde ze iets van niet teleurgesteld zijn of zoo. Het deed mij diep in
't hart zeer en sinds dien ben ik er elken dag opnieuw bedroefd om, want ik zag, dat
ze 't niet helpen kon; dat ze tuinen hebben moest. Als ik sterk en gezond was
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gebleven, was ik naar Gelderland gegaan, waarom moet zoo'n lief kind nu voor mij
eenigzins een illuzie verliezen? Ik heb je anders van die week veel te vertellen. Maar
het verzuurt niet, hoor. Wij zien mekaar weer.
Dag, beste Wim.
Morgen zie ik Hein en Nol, het is voor me als een feest. Het is zoo heerlijk van
menschen te houden.
Dag Wim, veel vrindelijke groeten aan je Betsy van
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: 11-12 augustus [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dinsdag 11 Aug.
Beste Wim,
Dank je wel voor je brief.
Woensdag 12 Aug.
Beste Wim, we hebben zoo'n genoegelijke 24 uur gehad; Hein zal 't je wel in den
breede vertellen. Alleen is daardoor niets van een brief aan je gekomen. Hartelijk
gefeliciteerd met je verjaardag, en Betsy, en de jongens, en dat jullie nog lang zoo
bij mekaar mogen blijven. Alleen raad ik je aan nu ook eens water in je wijn te doen
en 't volgend jaar een lief dochtertje aan Betsy te vragen, want al die jongetjes, dat
gaat maar zoo niet. Voor jou is 't ook niet goed; het maakt zoo dapper en zoo dartel...
en den overmoedige is alles gegund; het is wel een heele triomf, al die jongetjes,
die Wimpie uit zijn mouw schudt. Maar nu heb ik je nog niet geantwoord op je
[1:2]
vraag, of ik kan komen. Ik kan onmogelijk komen, helaas, beste Wim. Ik kan mijn
vrijen tijd niet anders krijgen dan door de anderen, die dan meer dienst doen en ik
kan ze geen geld geven als in Amst. en ik kan ze niet aanbieden andere dagen
dienst terug, want of ze al den eenen dag hun vrouw thuis zitten te vervelen en den
anderen dag 11 uur op kantoor zitten, daar hebben ze niets aan. En daarbij komt
nog, dat 18 aug. de heer A. jarig is. Het ergste wat ik zou kunnen doen zou zijn daar
te ontbreken en voor dien dag hebben ze beloofd me te helpen. Nu kan ik ze deze
week niet weer vragen. Van mezelf heb ik morgen 3-12. Denk dus maar eens aan
en drink vooral allen eens op mij. Hein zal je inlichten omtrent mijne gezondheid.
Het gaat zoo goed met mij. Het is hier zoo'n prachtig land; je moet me beloven zoo
gauw mogelijk in Amst. te komen en dan met den trein van 12.56 uit Amst. op een
Dinsdag of Vrijdag te arriveeren en tot den avond of volgenden dag te blijven. (Jullie
[1:3]
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moeten altijd bij voorkeur alleen komen; daar hebben we veel meer aan.) Laat Hein
je eens vertellen hoe 't hier is; (de post gaat over 5 minuten het kantoor uit).
Ik schrijf meteen aan Nol; ik had zoo met hem te doen, dat hij in IJ. was geweest,
toen ik met Hein op de loop was; ge zult dit alles uitvoerig vernemen; het zal het
onderwerp uwer gesprekken zijn. Ik zend vanavond Nol eene invitatie tegen Zaterdag.
Nu, beste Wim, heb nu allen maar veel genoegen. Groet Betsy van mij en geloof
maar, ik zal aan jullie morgen telkens denken.
Dag Wim, een hand van
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [± 24 augustus 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dear Bill, we did have such fine days, Saturday, yesterday and to-day. Yesterday
we went to Wijk aan zee and after having taken a bath in a horrible calm sea, we
took the way to Beverwijk, and spoorden over Uitgeest, Wormerveer, Krommenie,
Zaandam to l'immense capitale, as Hein calls it. Ik dee mijn pakkie aanmeten, haalde
een cadeautje af bij mijn zuster voor Marie, we visited the exhibition-Der Kinderen,
hoe dor (ik heb zoo moeten lachen om de vijf meissies, die aan een touwtje zonder
erg tegenstribbelen naar de hel gaan), and then we had a short visit at the Bodega,
where we found George, very (this was my private meaning) deplorable, George,
very pale, not young, poor man. I dont know why I tell this, but it did seem so, to
me. Daarna gingen we eten bij Kévé, werden door Bertha bediend, dronken een
flesch Niersteiner, en moesten het heele diner door zonder reden allerdwaast lachen.
Zoo tolden wij het Beurspleintje af, op 't randje van compromettant voor mij, we
hadden vreeselijk heete hoofden van 't in de zon loopen, de stad was prachtig
dampig, vol, lawaaiig, als een droom, waar we volstrekt niet in meegingen, maar
heerlijk pleizierig van waren. Net van 't beurspleintje af, tornden wij tegen
[1:2]
drie jonge liefde-zusters aan, drie zwarte kraaien, zei Hein, en alle vijf moesten we
't uitgieren, als op een kermis, het begin van een scharrel-partij, het was verwonderlijk
suggestief, toen zijn we naar de Bar gegaan, hebben koffie gedronken en zaten
en

vóór 8 alweer te bommelen naar IJmuiden, waar 't kermisorgel nog steeds draaide
om er mal van te worden. We vluchtten dan ook in 't Sailors-home, waar een
prachtige Urksche meid, in een bleek-blauw-zijden jaquet bediende. Hein bleef èven
drollig, hij vroeg aan de juffrouw, of naast zijn kamer de kamer was van den hond
(ik dacht uit mekaar te vallen) en na een wandeling naar zee gingen we naar bed.
Vandaag in groote hitte heen en terug naar Zantvoort geloopen, driemaal gebaad,
half weg heen, te Zantvoort, halfweg terug, 2½ uur heen en even zooveel terug.
Maar nu wou ik je vragen, Hein heeft nog f 2.40 en ik 1½ cent (ik heb 97½ gulden
kamerhuur en achterstallige schuld betaald) heb je misschien een klein beetje geld
voor ons in een brief, voor Hein zijn rekening als ze er naar vragen, dat doen ze
zoo tusschenbeien, 40 ct. per dag, en om de week gezellig om te krijgen (Zaterdag
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gaat Hein naar de stad). Het blijft een cadeau van jou. Veel hebben we niet noodig,
we hebben vandaag 2.50 met zijn tweeen uitgegeven en aan 't end van de
[1:3]
week krijgt Hein wel 10 gld. van de Kroniek. Het is alleen, in mijn kwaliteit hier mag
ik nooit blijk van geldgebrek geven en Hein ook niet. Schrijf je gauw Wim en kom
je na Hein volgende week, als ik van Zutphen terug ben. Meldt 't wat vooruit.
Dag Wim
je
Jan.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 september 1896
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 940

[1:1]
Amsterdam 4 Sept. 1896.
Lieve vrouwtje - 'k ben zoo even bij de heeren geweest en begrijp er niets van dat
ik daar hoorde dat 't schilderij nog niet aangekomen is - dat gebeurt nooit met
bestelgoed; heeft Gerrit 't wel verzonden? 't Kan ook wel 'n truc zijn van de heeren:
dat 't wel gekomen is maar dat ze vóor ze zich decideeren willen weten van 'n ander
(ze hebben altijd van die obscure raadslieden) of 't goed is of niet. Ze hebben me
gevraagd of 'k morgen terug wil komen en toen heb 'k gezegd dat 'k van middag
nog wel eens aan kom; maar er is natuurlijk niets met die lui te beginnen als ze me
willen besabelen.
[1:2]
Nu zou 'k nog wel 'n kansje willen overhouden dat 'k van avond thuis kom, maar
zend dan geen rijtuig en reken er niet op. Als 'k kom, laat 'k mijn tasch bij v. Laar
en kom loopen. Kom 'k niet dan kom ik in ieder geval morgen om vijf uur. Komt Beb
me dan halen? De gezichten van de heeren waren niet om je veel illusie te geven.
Beb zal dus in haar pessimisme gelijk krijgen. Ik ben nieuwsgierig om het te zien.
Dag lieveling, dag lieve vrouwtje - hoe gaat 't met de jongens? Dag Pam, dag Erik.
Veel zoentjes van
Va.
Zooeven sprak ik Georges: de manoeuvres zijn in Overijssel en niet in Ede gelukkig.
Dus geen officieren!

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 september 1896
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 941
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[1:1]
Amsterdam, 16 Sept. 96
Woensdag.
Mijn zoete lieve vrouwtje Beb, - hoe gaat 't met je en met de jongens. Groeit Erikje
goed? en is het kiesje al door bij Pam? Lieve Bebpy heb je 't erg alleen of is 't wel
rustig na die drukke dagen? Ik heb gisteren heele mooie drukken gemaakt, misschien
wil Groesbeek die wel hebben dan haal 'k er nog wat uit. Van daag moet 'k drukken
voor Dijs en Bauer. Bauer heeft 'n brief van Gerlof dat hij gauw terug komt, 't wordt
hem een beetje te benauwd; hij zal zich zooveel mogelijk haasten. Liefste Beb, krijgt
Pim van daag ook 'n briefje en heb je nog niets gehoord van Tersteeg. Dat zal wel
niet lukken ze hebben allemaal schilderijen
[1:2]
te veel en bovendien mag Tersteeg mijn werk niet. Maar dan probeer 'k het ook niet
meer. Ik zal nu eens aan Peacock schrijven. Gisteren avond ben ik bij Hein geweest
met Nol. Hein is nu toch weer in de Redactie van de N.G. Deze week komt er een
nummer uit. Willem schijnt bij v. Eeden te blijven voor f 50 in de maand. Hoe gaat
't met het ganzenhok, wordt 't niet aardig? Schrijf dat ook eens en vraagt Pam niet
naar Va? Ik denk, lieveling dat ik morgen avond terug kom maar dat schrijf 'k dan
nog wel morgen ochtend.
Dag mijn vrouwtje dag mijn heerlijke prachtige moedertje,
je
Pimmy

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 september 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
18 September 96
Beste Wim,
Breitner zegt dat je portretten moet schilderen en hij wou dat hij het zoó kon. Er
schijnt veel geld mee verdiend te worden. Hiermee coïncideert dat de Koo, van Hart
Nibbrig àf wil... Zou jij geen trek hebben om die portretten te teekenen in Het
Weekblad De Amsterdammer? Het is gemakkelijk te krijgen en wat een prachtige
reclame!
Van heeler harte
Je
Nol

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
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Plaats: [IJmuiden]
Datum: 6 oktober 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
6.10.96
en

Beste Wim, ik heb niets meer van je gehoord. Ik ga den 19 naar Zutphen met
verlof. Je moet mij nu eens schrijven hoe 't met jullie staat en vooral den toestand
sten

van Betsy, of we na den 20 , dus aan het einde dezer maand een paar dagen te
Ede kunnen komen. Ik kan je weinig schrijven, ik heb schrikkelijke hoofdpijn, ik ben
sten

al eenige dagen voor van Looy bezig om weer geld te krijgen voor den 20
en
óók omdat me iets op 't hart ligt. Maar de compositie... het in gebreke blijven ten
opzichte daarvan, zooals mij Fons mij in een brief opmerkt, is mijn zwak, en daarbij
mijn dienst, altijd 3-12 en voor drieën het zinnen-gepeuter... het is zooals ik jou wel
eens ontmoet heb, een beetje ontmoedigd, omdat het werk soms zoo zwaar is en
zoo lastig om 't onder de knie te krijgen en daarbij ik, ik heb zoo weinig geleerd...
je moet mij eens schrijven, ik ben niet down, beste maat, maar
[1:2]
mijn kantoor werk moest in zulke dagen wandelwerk zijn. Daarom schrijf mij eens
een brief ter afleiding.
De groeten aan Betsy, een hand van
je
Jan

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 oktober 1896
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 942

[1:1]
[briefhoofd Hotel Adrian, Amsterdam]
9 Oct. [189]6
Ik heb juist mijn schetsboeken gehaald bij Eilers en nu ga ik naar 't Kolkje lieve
Bebpy met Beb om te teekenen, - 't weêr is gelukkig erg goed, maar 'k schrijf nu
gauw even omdat ik goede tijding heb. Is er al een aangeteekenden brief gekomen?
Die is van Eilers met f 200 voor de twee breidstertjes maar in die brief staat vermeld
dat Groesbeek persoonlijk, terwijl Eilers in den Haag was, een schilderij van me
verkocht heeft: de eerste Hanna in 't koren, die voor 't raam heeft gestaan: drie
honderd vijftig guldentjes voor Pim.
[1:2]
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Ik zei dadelijk tegen Eilers: dat treft goed, nu kan 'k den kruidenier eens betalen.
Wat zegt mijn lieve huis vrouw in de perfectie daarvan? Tenzij 't boekje te hoog is,
maar er zijn liefhebbers genoeg, b.v. de dokter en Heinen! Enfin, nu maar weer
geduld; misschien verkoop 'k de andere teekening ook nog, die is al bij Buffa, - Eilers
is straks even met me meê geweest naar Loggen om hem te zien, maar hij vond
de eerste beter; ik niet.
Lieve Beb, die telegram was voor den brief aan Buffa en niet voor die anderen,
die hebben geen haast, - 't was heerlijk dat briefje van Beb te krijgen, heerlijk lief
vrouwtje en Pim zal de boodschappen doen, met zuinigheid en ze morgen avond
meê brengen.
Dag lieveling tot morgen (Saterdag) veel zoentjes voor moefie en Pam en Erik van
Vafie.
Nu moet ik gauw gaan werken, dag Beb.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [12? oktober 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, ik ben zeer in mijn humeur met de dingen van heden. Marie schrijft mij
een heel opgeruimden brief, waar ik iets uit overschreef, want tòch heb ik een brief
van je noodig, waarin je me schrijft hoe je nu de dingen inziet.
Zaterdag morgen vertrek ik van hier en het is wel goed, dat ik je brief dáár over
nog hier ontvang.
Nu gaat Mies aan den gang:
Vanmorgen hebben we het weer over de trouwpartijen gehad die hier zullen
komen (3 geëngageerde zusters, Marie, Eva, Johanna). Pa zei, het was het beste,
dat we alle drie tegelijk gingen trouwen, maar Moe zei, dat dat dan ook maar net
uit moest komen: dat Eva misschien in 't voorjaar er wel aan zou gaan denken en
Jo nog niet en toen over mij. Eerst hadden ze 't nog over die f 1700 (de voorwaarde
3 jaar geleden was, dat ik daarop wachten moest), maar ik zei, dat ik dat heelemaal
niet noodig vond, dat het ook wel aardig was, om eerst heel zuinig te probeeren met
1400 het te doen en dan later er iets bij te krijgen. Nu zei Moe, als jullie denken het
daarmee te kunnen doen, en zooveel doen
[1:2]
het, dan zou ik voor mij er niets op tegen hebben, maar je moet weten dat ik je niet
helpen zal, en dat ook niet kan. (Wat heeft ze alles precies opgeschreven, dat kleine
ding, wat wou ze graag trouwen en 't maar probeeren. Ik ook als ik maar gezond
bleef en niet had heen en weer te reizen, wat mij soms angstig om onze armoe
maakt, om háár.) Toen dee Pa ook nog een woordje in 't zakje, dat hij dacht, hij wist
niet waarom, dat jij niet zoo zuinig was als je wezen kon, maar dat het alleen maar
een gedachte was, omdat hij 't toch aan niets merkte en dat, wanneer jij alleen f
1400 voor je zelf noodig had, hij me dan zou raden om nog wat te wachten tot je
wat meer verdiende. Maar hij wilde er toch niet op doorgaan omdat hij niets omtrent
je zaken wist. Wanneer jij over ons trouwen zou spreken zou Pa zeggen, wat hij
ons geven kon voor aanschaffing van ons huishouden, en wanneer jij dan ook
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zooveel had opgespaard dat het gezamenlijk bedrag voldoende was, welnu dan
was alles in orde.
Ik heb niet veel gezegd (Mies) en dacht maar, al denkt Pa dat nu
[1:3]
van mijn Jannie, daar geef ik niets om en eigenlijk kan hij dat ook niet denken. Maar
weet je wat ik er voor hou Jan, maar niets zeggen hoor, dat Pa denkt, door zoo iets
tegen mij te zeggen, dat ik dan 't een of ander zal vertellen, dat je wel aan 't sparen
bent of zoo, want Pa weet zoo graag van iedereen zijn dingen, dus eigenlijk meent
Pa er niets van (en kan dat ook niet doen omdat hij er geen een grondige reden
voor kan vinden - Mies nog altijd -) maar is vreeselijk nieuwsgierig omtrent dat punt,
en denkt op die manier wat van me te hooren. Maar 't is glad mis hoor. Ik weet niet
of je begrijpen kan wat ik meen (Mies nog altijd), maar ik ben er nu ineens achter
gekomen. Als het meenens was, zou Pa niet altijd zoo aardig voor je kunnen wezen,
en alles bedenken om je genoegen te doen, als je hier bent. Enfin, ik ben vanmorgen
een heeleboel wijzer geworden en jij ook.
Beste Wim nu zijn er eenige dingen. In die veertien dagen zal hij mij er over
spreken. Want je vindt toch
[1:4]
ook, dat ik sterker ben als hij uit den hoek komt. Dan zal ik accepteeren, geloovende
in God en Christiaan. Dat vin je toch ook. Mòcht er iets tusschen komen, zoodat ik
zou moeten wachten, dan kan dat altijd liggen in de woningen die hier zoo schaarsch
goed zijn. Maar van hier naar 't voorjaar en daar ik zoo goed ben, is een heel ding
al. Maar dan de in zaken gestoken spaargelden. Dat moet een formeele leugen
worden. Niet te veel geld om onwaarschijnlijk te worden, niet te weinig om mij te
dekken tegen den schijn van verkwisten. En dàn zijn er twee dingen òf hij merkt na
eenigen tijd, dat ik ze heb en dan vindt hij 't toch roekeloos, zoo als hij dat noemt,
het gewaagd te hebben òf ze blijven uit, zooals je zei dat kòn en dan vindt hij het
schandelijk en onliefhebbend tegenover Marie vlak voor mijn trouwen het geld dat
ik gespaard had om haar (zijn terminologie: gelukkig te maken) te hebben
weggegeven (zooals hij dat noemt) aan een vriend. Hij is zeer voorzichtig, heeft nog
alles in handen, hij zou dit genoeg vinden mij een vreeselijke verkwister te noemen,
waar hij mij nu al onvoorzichtig noemen zal.
[2:5]
Je ziet ik heb zoo gauw mogelijk raad noodig. Positieve preciese dingen, zooals je
dat wel eens meer hebt gedaan, verschillende mogelijke gevallen en wat ik dan te
doen heb. Het wordt het critieke moment; hij gaat nu een meening over mij krijgen;
héél gunstig als beschermer van Marie in zijn oogen kan zij niet zijn; help me wat
er te redden is, redden.
Vertrouw niet te veel op de meening die hij omtrent jou heeft. Leenen is al genoeg
voor hem. Je weet het: Wat verdient die meneer? enz.
Beste Wim, het is 2 uur in den nacht en de heele avond ben ik door drukte
verhinderd geweest je te schrijven. En toch is er haast bij dezen, wil je nog
antwoorden kunnen. Neem mij dus niet kwalijk dat ik zoo weinig naar je
omstandigheden van deze week vraag. Je wil wel zoo vrindelijk zijn mij erover te
schrijven, ongevraagd, hoe het met B. is gegaan en zoo voorts. Morgen ga ik naar
A. Vanmiddag verzond ik stuk.
Dag Wim
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je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 16 oktober [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 16 Oct.
Lieve, beste Wim, wat zet je me heerlijk op mijn paard. Ja, 't is heerlijk wat me
waarschijnlijk in 't voorjaar wachten zal. Ik dank je wel voor je optimisme in je brief,
nu, 't dee me zoo lekker aan. Nu ga ik zóó doen: als ik met M. heb gesproken, zeg
ik op een dag over tafel vroolijk als de gesprekken er eenigzins naar leiden, dat ik
altijd in de meening ben geweest dat we in het voorjaar zouen
[1:2]
trouwen, ik weet niet waarom, maar dat ik dat altijd gedacht heb. En als hij dan
vraagt, zeg ik dat ik denk in vóórjaar al wel een f 500 te hebben, iets meer, iets
minder. Als hij dan meer blijft vragen zeg ik desnoods van de geldbelegging bij jou,
maar alles onverschillig. Maar, lieve Wim, denk nu voortdurend aan mij, want als ik
tot trouwen kom, dan heb ik ook werkelijk geld noodig, al
[1:3]
doe ik 't nog zoo zuinig en ik zou 't later zoo jammer vinden, als ik juist eenige tijd
vóór mijn trouwen die geheime vreezen uit geldgebrek zou hebben, waaraan ik zoo
licht lijd, omdat ik zoo'n zwaartiller ben oftewel schijtlaars. Maar dàt kan ik nooit
afleeren, heb je op de Pier gezien.
Buiten jouw brief, die den doorslag geeft, heeft gister een bezoek bij Chris zoo in
de
[1:4]
hand gewerkt. Hij zei, hij zou na Nov. er misschien wat aan doen, maar ik kon gerust
mijn gang gaan tegen het voorjaar en dat zou wel goed op mij werken ook. Wat is
't toch gek, ik was tot gistermiddag toe in een staat van ongelukkige opwinding, na
Chris werd 't beter, maar bij hem was ik nog (voor mezelven) heelemaal in de war;
ik heb den heelen dag eigenlijk geleden. En nu versta jij 't, mij in één
[2:5]
slag weer te beteren. Laat ik altijd je hand voelen om pleizierig te kunnen leven,
want te spoedig ruim ik voor alles het veld.
Je moet B. maar veel opzoeken zoo in den middag.
Dag Wim, gelukkige kerel, taaiert, een hand van
je
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Jan
Het is zoo onprettig niet te hebben geleerd de leidsels vast in de hand te houen.
Dag.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 4 november [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 4 Nov.
Mon très cher,
Beste Wim,
Ik zal je nu eens serieus gaan schrijven. Gister heb ik Nol geschreven; den jouen
stelde ik uit. Ik wou je heel gewichtig schrijven, ik voel me een beetje zwak; ik wou
je schrijven zoo dat 't weer net was als vroeger jaren, toen ik voor jou de groote
uitzondering was, toen je minder mijn gevallen beoordeelde naar een maatstaf van
jouw eigen sterkte en levenskunst uit, dan wel je richtte naar het andere: mij een
prettig leventje te bezorgen. Wat was dat een pleizierige tijd voor mij toen. Mijn
vadzige, slappe natuur, poltron een beetje, leefde zoo heerlijk onder je voogdijschap
en als ik eens een bezwaar ontmoette dan duurde dat niet langer dan 's avonds 10
uur, als wij elkaar zagen in Polen. 's Middags had ik je alles verteld en
[1:2]
als ik dan 's avonds kwam, was alles opgelost en met onze kromme ruggen schoven
we, schuin het Rokin over, naar nieuwe avonturen. O, de prettige tijd, niet om de
dingen, amours d'epiderme, maar omdat ik al dien tijd, wat een wonder was in mijne
oogen, het leven van zelf heb zien gaan. Ik, de tobber, die altijd geleefd had op een
klein bovenhuisje, onder het klein houdend gezag van een in den grond ongelukkigen
vader, maniac, die elke uiting van vrijheid en volwassenheid in mij doodde, door dat
zijn ontembaar woeste driften om de kleinste en onschuldigste dier uitingen als
dolken in mijn moeder gingen en ik dat niet hebben kon - waarom ik, 25, 26 jaar
den

oud, nog méér soumis leefde dan op mijn 18 en gevonden had mij alleen cerebraal
te vermaken en mijn lichaam stil - ik vond de vrijheid plotseling, zoo schoon, als ik
niet geweten had dat ze was, ik draaide rond in 't
[1:3]
heerlijk leven - als uit den hemel scheen je gevallen, en leerde mij en gaf mij goede
wenken, en bakte mij spiegeleitjes. Ik herinner mij nog den eersten avond bij Mast
met je mooie grijze vilthoed op en je grijze pak en het schetsboek, ik zag toen al de
goedheid van je groote oogen, en wèl een beetje gehinderd door een eerbied om
maatschappelijke redenen, maar ik zag toen al direct dat je mijn vrind was. Wèl
dacht ik 't onmogelijk, het kòn niet wezen, ik dacht het zou iets zijn van heel graag
je tafeltje te zoeken en altijd vreeselijk blij te zijn, als je naast me zitten ging en met
me praten, maar vrind, nee. Ik dacht het zou van jou* kant altijd een welwillendheid
moeten zijn, want aan mij kan je geen genoegen scheppen, zoo links, zoo mal. En
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ik voelde me als ze schrijven van meisjes, die op prinsen verlieven. Die verliefdheid
naar een geluk, waarin jij het middenpunt zou zijn, dat
[1:4]
verlangen jou te hebben als middenpunt van mijne levensdingen, jou heel puur, niet
in je bewegen (om dat bewegen dan mooi te vinden), maar het beweginglooze in
je, je trouw en aanhankelijkheid, wat heb ik met dat verlangen lange uren geleefd.
Alleen ik durfde 't je nooit te zeggen, ik dacht, het ging niet dat te zeggen, met dat
te zeggen zou 't zoo burgerlijk worden met naijver tegenover anderen er in en zulke
dingen; ik moest maar wachten en je gadeslaan. Jij, grappenmaker planeerde er
wel eens heelemaal over heen en ik herinner me nog sterk de verwondering, hoe
't je in gedachten kon komen, dat ik je eens een meisje had afgesnoept. Als je er
op had aangedrongen mij er een aftestaan, had 't mij minder of in den grond in 't
geheel niet verwonderd. Maar jij was óók sentimenteel in dien tijd en je hebt je een
effort gedaan dat velletje afteleggen. In elk geval is er veel moois van je voor den
dag gekomen daarmee, wat je me in de laatste tijden geleerd hebt en door te
vertellen uit je leven hebt doen voelen, behoort aan een beschouwing van het leven,
waaraan ik toèn nog geheel vreemd was, maar nu van hooge waarde acht. Alleen
betreur ik, dat je zoo weinig de gelegenheid hebt mij te
[2:5]
onderrichten door te vertellen van je eigen leven. Alleenlijk mag het Leven je niet
te objectief-de-ziende maken en als je b.v., zelf in moeilijkheden zijnde, er door mij
toe gebracht wordt, als verleden jaar October, mij uit den nood te helpen, dan mag
je dat niet lachende wijten aan mijn knapheid alleen, zonder te kort te doen aan de
oue sentimenten.
Wat zeg je nu van dezen brief? Dat je wat anders verwacht had? Dat andere zul
je hebben. Maar eerst wil ik je vragen mij eens te schrijven hoe 't nu met Betsy is
en hoe 't haar daar bevalt. En zie je het nu nòg ernstig in? En heb je al den dokter
apart gesproken? Hein wist mij weinig te vertellen en van Nol hoor ik nooit iets.
Schrijf mij dus eens gauw. Wat je teekening betreft, ik vind dat je dien heelen kant
van Amsterdam eens uitwerken moet. Ik heb n.l. achter deze huizen de Zeedijk
vermoed en vind deze suggestie op mij door een vrouwtje uit een raam b.v. of door
een pieshokje zoo weergaasch pleiten voor je goeie keuze van attributen, die het
cachet
[2:6]
van een buurt geven, dat ik verlangend ben naar meer. Het sentiment in een
teekening van een stadsdeel is bijna altijd afwezig; het is in dèze teekening en in
de huizen van de Parkstraat. Wat jij begrijpen noemt heb ik in alle beide direct
gevonden. Het is dat waardoor Erens de nieuwe Pijp klein-Parijsch maakt (zijnde
een deel er van), waardoor zijn Nieuwmarkt niet goed is, waardoor Breitners Dam
zoo uitblinkt en Isaacs Leidschegracht niet deugt. Maar vergeet alles wat ik gezegd
heb; jij doet alles vanzelf en veel beter dan ik het zeggen kan. Werk maar flink door
aan wat je wil. Dat is het beste.
r.

Nu wacht mij het moeilijkste je te schrijven: mijne verwikkeling met A. S De
veertien dagen zijn allergenoegelijkst geweest, Marie allerliefst, alleen hoop ik niet
dat ik haar te geleerd maak, vooral omdat ze er toch op terug komt en ik dan, al is
het van mijn kant pure welwillendheid, ik toch den bout op mijn kop krijg. Echter ik
kan niets doen of ik doe 't een beetje ondeugend. Een enkel kusje maakt (historisch)
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dat ze in eens heel ernstig wordt met een vergevingsgezindheid er onderdoor en
zegt: wat zal jij veel zoentjes in je
[2:7]
leven hebben gegeven. Dat is fataliteit, mijn vriend. Dat is het lot een bamboucheur
te zijn uit neiging. Quy faire? Gaat onder mijn invloed alles een helling af? Het zou
akelig zijn, want ik heb serieuse aspiraties naar andere dingen. Een meisje heeft
zulke groote middelen om je beter te maken. Eens weer zoo'n kleinigheid, in mijn
oog erg onbelangrijk. M. keek mij heel zacht, verwijtend, aan: Arme jongen, zei ze
zoo hartelijk, dat ik ervan bloosde. Eigenlijk, de vrouwen hebben gelijk, Betsy ook
en Marie ook; wij zijn zulke geweldige vrijbuiters.
Nu ben ik nog niet aan den ouden heer. Ik ben dan den tweeden dag met hem
(in afspraak met M.) een wandeling gaan doen. Heel lang, boodschappen te Epse,
Gorsel etc. Bij den terugkeer naar huis gewacht tot op 5 min. van het hek. Toen
hem gezegd: Ik wou U toch eens vragen, we wouen met Mei trouwen, hoe denkt U
daarover. Hij: Wat zeit M. daarvan. Die vindt 't uitstekend. Hij: Ja, ziet U, jullie zou
erg zuinig moeten zijn; wij kunnen je niet bijspringen, ik heb 5 kinderen en mag
niemand vóórtrekken. Schuld hebt u niet? Ik: Nee. En bezitting óók niet. Ik, dat is
te zeggen tegen Mei a.s. zal ik waarschijnlijk een 500 gld bij mekaar hebben. Hij:
laten
[2:8]
we eerlijk zijn, zegt u liever 300 als 't dat eerder is. Wij kunnen je niet helpen, dus
je moet wat hebben voor de slechte maanden, maar wees eerlijk vóór ik een
beslissing neem. Wij wilden als de andere kinderen jullie een bescheiden inboedel
geven. Ik: Het is nog geen Mei, ik kan 't dus niet precies zeggen, maar dàt zal 't wel
worden. Hij, nu ik zal er eens met mijn vrouw over praten. Ik: goed, dan praten we
er over tafel niet meer over en ik hoor later meer van U.
Van toen af, de dagen door, is eerst Mama er over gaan praten als een feit dat
we in Mei zouen gaan trouwen, over mijn uitzet, over alles en nog wat - toen de
zusters er bij - en eindelijk kwam de oue heer er bij, zeggende dat hij graag wilde
dat zuster Eva tegelijk met ons trouwde, dat ik hem waarschuwen zou na nieuwjaar,
als ik een woning op zicht had, dat hij dan eens mee kwam kijken met Vrouw en M.
en de maat zou nemen voor gordijnen etc.
Nu ga ik je morgen meer schrijven. Ik word nu te moe en moet nog tot twaalf uur
naar kantoor.
Dag, groeten aan B.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 6 november [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 6 Nov.
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Beste Wim, zoo genoegelijk de dagen waren in de bosschen en in het samenzijn
met Marie, na elken dag kwam een lange avond. Het eerste deel ging gereedelijk
voorbij, kaartende en verliezende, soms ook heel lief, als Mies, alsof zij alleen met
mij was mij (aller-bekoorlijkst van doen) beklaagde over mijn verlies en mij zoete
woordjes gaf of vriendelijke knikjes en oogenpinkjes. Maar het eind onder het
boterham eten, want ik at daar zooveel, om de drie uur (ik weeg 182 pond of 91
kilo), als de oudste zuster zich ging vermeien ons raad te geven bij het inrichten
van het huishouden, als Mama zoo gezellig hartelijk met mij dee, als de oue heer
daar over mij zat op zijn troon, dan was ik zoo bang, zoo bang dat hij in-eens
beginnen zou over de 400 gld. Ik zat dan altijd
[1:2]
te denken: Hou je goed Jan, Hou je goed Jan, Hou je goed Jan en ik kroop maar
gauw kwart over tien naar boven om Nichina te lezen of le Mâle. Maar langzaam
verflauwde de belangstelling in de lectuur, mijn eigene omstandigheden vergden
een smartelijk gepeins van mij en dat ik zoo in nood zat en in angsten dee me naar
jou en het schrijven van deze brieven te IJmuiden verlangen. O, Dacht ik dan, deze
menschen die om niets dan aan welvaren denken, maar mij niets kwaads hebben
gedaan, Mies die zoo vol illuzie is en ik daartegen, die zoo veel aan mij bedorven
heb, die zoo zwak ben en zoo veel beloof, die niet eens van mijn lichaam geheel
zeker ben; ik, zoo arm, en daarbij een verkwister, ben ik niet slecht - heb ik niet altijd
goed willen zijn en ben ik niet slecht. Kon Wim maar begrijpen hoe puur ik wil zijn
een goed mensch, maar
[1:3]
ook hoe ik alleen kan staande blijven als ik niet hoef te leven te midden van kleine
onwaarheden, als ik maar kalm en zonder heimelijkheid door 't leven mag gaan. En
elken dag verlangde ik weer naar je en elken avond hoorde ik weer je betogen, die
die dingen van mij eischen, zoo anders als voor drie, vier jaar. Ik had dan zoo'n
hoofdpijn. Zooveel jaar geleden was je altijd als een die mij rondleidde; nu was je
als een stille rots, heelemaal objectief. Ik begon je aan te spreken, ik verzocht je en
verzocht je mij een prettig leven te laten leiden, mij de sterkte te willen geven door
mij te zeggen, je hoeft niet meer in vreeze te zijn, je hoeft niet meer bevreesd te
zijn, dat dit of dat wordt aangeroerd, ik zal 't nu voor je in orde maken, maar als ik
het antwoord hoorde niets dan het tenace: waarom? En uit die impasse viel ik weer
terug in de werkelijkheid van alle dagen, mijn nog-altijd-achter-zijn, mijn zekerheid
weer een maand te beginnen als alle maanden met de voortdurende
[1:4]
vrees, dat mijn armoe ontdekt zou worden en ik een leugenaar zou zijn, over wien
dan het heele huis zou instorten. Er was een goed ding bij: ik voelde die angst om
Marie; mijn natuur is die van een paria; er kan mij niet veel verwonderen. Maar mijn
groote vreeze voor alles wat ik lief heb is altijd geweest leed te doen. Dat is 't altijd
geweest in allerlei gradaties. Een teleurstelling te geven, al is ze voorbijgaande,
heeft mij altijd geleken een crime te zijn, zoo ben ik in mijn banaalste liefde een
dienaar geweest, bereid tot alle werk en perversiteit.
Beste Wim, bederf mij maar een beetje; heusch in alle eenvoudigheid gezegd, ik
ben 't waard; maak mijn leven prettig en vrij van alle heimelijkheid, geef mij de
vierhonderdjes die ik pretendeer te bezitten. Het is nu nog tijd. Ik zal ze bewaren.
Ik zal ze niet uitgeven aan rekeningetjes. Ik zal een heel andere kerel mij voelen,
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wees nu weer mijn oudere broer zooals je altijd geweest bent. Het is alles heel
moeilijk voor je wat ik vraag, maar
[2:5]
ik wil daar niet aan denken. Jij weet allerlei maniertjes, maak mij een prettig leventje,
asjeblieft. Wentel die steen van mij; hij is niet goed op mij. Wees nu een beste
jongen. Binnenkort zal A. wat doen; hij denkt over alles na. Hij zal naar hier komen
of hij zal mij een geldkostende commissie voor den inboedel opdragen, maar doen
zal hij wat.
Schrijf je?
je

Jan.
Zaterdag ga ik naar Amst., Maandag morgen naar Chr. Ik zal nu een laatste poging
wagen om proef te stoomen, tegen den morgen van Zondag na een samenslaap.
Zaterdagavond ga ik van hier. Vanmorgen weer wat grauw gezien; ik ben er nooit
over op mijn dreef, niet voor 't moment, maar voor de gevolgen in de praktijk, en
wou daarom eens goed probeeren. Jammer van 't geld. Dag

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [9? november 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Noorderstr 12.
Beste Wim, wil je mij het genoegen doen mij de geheele Pauline ou la liberté de
l'Amour te zenden. Hoe vin je het stuk van Veth, vin je 't niet vreeselijk gemeen mij
publiek zooveel dingen toe te dichten, waarvan ik geen woord heb gezegd. Het is
zóó doortrapt en nijdig omdat hij voelt hoe weinig hij vóór derKinderen kan zeggen;
het is als hoofdartikel geplaatst om de N.G. te knauwen als dat kan. Daarom is mijn
stuk dan ook door Veth genomen als komende van de geheele N.G. zijde. Wat een
vieze kerels, wat een rekels, stuur mij maar gauw Pauline en schrijf mij toch vooral
gauw.
Dag
je
Jan
P.S. Roodvonk heeft niets om 't lijf.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: [13 november? 1896?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
IJmuiden, 's middags
Beste Wim, ik griezel nog een beetje van een deel van ons Bodega-onderhoud. En
nu merk ik uit den datum op kantoor, dat het vandaag de dertiende is. Laten wij er
dus beiden niet meer aan denken en ook maar niet meer aan het andere: dat ik
altijd geld noodig heb. Ik zal zoo goed mogelijk er mij doorheen scharrelen, doór dit
en door dàt en je moet maar eens gauw weer een afspraakje met mij maken, hier
of anders dáár om weer eens pleizierig te praten. Alleen tegen Nollebol heb ik nog
een beetje rancune (ik kan 't niet helpen); ik had 't nooit tegenover hèm gedaan,
alleen vertrouw ik wel, dat 't zal uitslijten en zal 't hem niet zeggen. Tot mijn spijt
zag ik in den trein, dat alleen het 3e en 4e deel van l'Esclavage in mijn bezit zijn.
Dag Wim
t.t.
Jan
P.S. Ik heb 't je nog vergeten te zeggen, maar pas altijd
[1:2]
als je over 't een en ander praat van jezelven op dien bediende in de Bodega. Hij
stond achter je kwasi zijn handen te wasschen, maar keek je schrijven af toen je
e

aan het begin (1 regel) was. Hij zag toen, dat ik hem fixeerde en liet 't na. Dag.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 13 november 1896
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1011

[1:1]
[briefhoofd hotel Adrian, Amsterdam]
13 Nov. 1896.
Daar zit ik nu mijn lieve Beb, 't ontbijt is op en 'k ga zoo meteen naar v. Wisselingh
- 't is hier wel rustig in die conversatie kamer waar alleen 'n paar reizigers zitten te
schrijven, links en rechts. Ik ben zoo bang dat ze in m'n brief kijken en zien dat ik
aan mijn lieveling schrijf maar de eén is 'n franschman en de ander 'n idioot! Hoe
heeft Beb 't nou gehad gisteren en vannacht? en verlangt ze nu naar 'n brief van
Pim en komt die nu met heel veel liefde erin voor lieve Bebperti lieve
[1:2]
Bebpy, 't lieve goeie vrouwtje. Beb Pim denkt wel voort durend aan je hoor en hij
spreekt ook veel over je; Nol en Mina vinden 't ook zoo prettig om van Pimmy te
hooren van onzen lieven Pam, - en Mina woû hem zoo graag eens zien, - 'k heb
gezegd: dan moet je maar 's komen kijken van den zomer, - ze kreeg 'n kleur van
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plezier en Nol ook! Nol komt aanstaanden Vrijdag met me bij je, in Wageningen
spelen ze niet maar wel in Arnhem, - ik ga dan daar de ‘Taming of the Shrew’ zien.
Ik heb gisteren bij Nol gegeten en we hebben 's avonds geschaakt - Hein was er
niet; die had juist
[1:3]
'n invitatie gekregen om te komen feestvieren in Hilversum, - misschien dat Lucie
jarig is of meneer, - 't was ten minste 'n verjaardag. En gisteren avond zou Hein nog
in Suisse komen maar we hebben vergeefs op hem zitten wachten. Nu zal ik zien
dat ik je van avond na de kunstbeschouwing nog even schrijf mijn lieveling en anders
morgen ochtend. En Zondag om 2 uur kom ik weer bij je - lieveling - Georges heeft
z'n ‘Dam’ verkocht aan 't museum in Dordrecht, f 3500. dat is mooi. Maar hij heeft
't ook wel noodig want verbeel je nu dat meneer Kool heelemaal op is zooals ze dat
noemen, - met
[1:4]
windhandel aan de beurs. Zoo'n rijke man! Nu, die heeft indertijd geld geleend aan
Georges f 4000. en die eischt hij nu natuurlijk op! Dat zal hij (Georges) nu wel weer
met Groesbeek vinden maar 't is toch 'n bankroetje!
Wat is 't nu toch gek, wat 'k gisteren ook al zei - nu zit ik hier aan Beb te schrijven
en die brief gaat langs de Zonneberg heen en Beb zit in Arnhem en dat wereldje
dat daar zoo mooi midden in Gelderland staat, dat hebben Beb en Pim geschapen!
Wat rijk toch mijn Beb, kom maar gauw weer terug en versterk je nu maar dat je dik
en sterk en gezond bent en dan gaan we zoo'n prachtigen tijd te gemoet. Hè mijn
liefste vrouwtje?
Dag mijn Beb, mijn Beb
je
Pim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 23 november [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 23 Nov.
Mijn beste Willem, je hebt mij zoo'n genoegelijk paar dagen verschaft, ik wou je nu
omgekeerd een pleizier doen, zoo gering het zij. Ik zend je daarom het stuk. Er is
iets in wat mij tot nog toe niet mogelijk is te vermijden, het gevolg van te sterk zien
sommige onbelangrijke persoonlijke dingen. Daarom is het, zooals het daar is, niet
geplaatst. Maar dat zal je niet beletten, wat er moois in zij, te genieten. Berg het
daarna maar eens op.
Aan Oedipus denk ik nog dikwijls. Maar heel vriendelijk is mij de herinnering aan
ons samenzijn onder een grokje bij Adrian. Dat zoo stil mij laten gaan, zooals ik zijn
moet en mij zachtelijk aan te hooren, waar ik mij over geef aan mijn barokke praatjes,
mijn maatschappelijke overwegingen en mijn neiging van
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[1:2]
zorgelijk te zijn altijd oogenschijnlijk 3 verschillendheden, heeft mij veel goed gedaan.
Wij zijn allen één voor één anders, alleen is 't zoo pleizierig als elk zich kan
uitspreken, zóó als hij is.
Wanneer je nu van de week in A. komt, dan kan ik zonder te overdrijven van
niemand hulp vragen voor de noodige vrijheid om je daar te zien. En dat, omdat ik
het zelfde Zondag moet vragen voor mijn afspraak met v. Deyssel. Daarbij is het
van de week een heel voorzichtig-te-leven week, wil ik nog te Baarn arriveeren,
want onverwacht eischt een groote reparatie aan mijn schoenen een onvoorziene
greep in mijn tasch. Mocht de lust en de tijd er zijn, bezoek mij dan te IJmuiden (ik
n

n

ben altijd tot 3.30 vrij, vanaf den vorigen avond 11.30 ). Kan dit niet, dan gaan wij
ons zoo spoedig mogelijk na Sint Niklaas beiden in de arena meten. De commissie
aan Nol had ik bijna vergeten, maar is toch in goede orde uitgevoerd.
t.t.
Jan
P.S. Rössingh heeft heel grappig Mauzie een pluim op den hoed gestoken.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 november 1896
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1012

[1:1]
Amsterdam 27 nov. 1896.
Ik heb goed nieuws te vertellen mijn lieve vrouwtje: ik heb f 500.- verdiend; mijn
reiskosten heb 'k er dus wel uit, - Groesbeek heeft twee teekeningen gekocht, 't
kolkje en de laatste, de Parkstraat, - hij doet heel mooi in z'n passepartout en lijst,
- 't schijnt wel de beste teekening die Pim gemaakt heeft. Ik vroeg er f 200 voor
maar K.G. zei, U kunt wel wat duurder worden als U zulke teekeningen maakt; 'k
zal U f 250 geven! Bizonder vriendelijk zei ik. - Die en 't kolkje voor f 200 en 'n paar
etsen
[1:2]
voor Mausie, Nol's intimus. En 'k heb den heelen dag gedrukt, tot groote vreugde
van de heeren en ook van mijzelven, en van Dijs en we hebben Bauer getelegrafeerd
dat hij voor al moet komen kijken want dat er tot nog toe geen Bauer tot z'n recht
gekomen is. Magnifieke drukken, mijn Beb zooals Pim ze alleen maar schijnt te
kunnen drukken. Waarom? Dat begrijp 'k zelf niet. Waarschijnlijk om dat die vak
drukkers niet eenvoudig genoeg doen. Prachtige
[1:3]
drukjes! Bauer zal niet weten wat hij ziet - en 't mooie ervan is dat 't niets meer is,
die drukjes dan wat er op de plaat staat. Groesbeek is enthousiast!! Hij wil nu maar
dadelijk een druk-inrichting aanleggen! Een nieuwe moderne pers, groote
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komfoooren, 'n jonge man met 'n intelligent uiterlijk huren om onder Pim's leiding te
drukken; iemand die Pim kan kneden en alles leeren kan wat hij zelf weet en die
van hem maakt de beste, de eenige drukker van Nederland! Dat schijnt Pim nu zelf!
Maar Pim heeft geen tijd, die kan veel meer
[1:4]
verdienen, en moet dit doen tegenover zijn lief vrouwtje en z'n beide kindertjes, die moet nu maar teekeningen maken en schilderijen en onderwijl het intelligente
jonge mensch inwijden in de geheimen van de plaat-druk-kunst.
Terwijl 'k aan 't drukken was kwamen Betsy Croll en Han de Koning die mij 'n
bezoek hebben gebracht en 'n proef hebben zien maken. Ik moest onderwijl veel
van Beb vertellen en van de kleine lievelingen. Betsy heeft 'n ets van mij (van v. W.
o.

& C ) gekocht en Han dacht over het bosch-interieur! Maar dat hebben ze mij niet
gezegd, alleen aan Eilers. Nu moet 'k morgen weer drukken voor Bauer, nieuwe
plaatjes die met spoed-bestelling ontboden zijn. Bauer komt zelf ook. Ik kom dus
morgen avond half elf. Dag mijn lieve Beb mijn zoete vrouwtje, - zend asjeblieft 'n
rijtuig en kom als je kunt Pim halen.
Dag.
Je
Pimmy.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 december 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 16 Dec. 96.
Beste Wim,
Dank je wel voor het haasje! Wij hebben het Zaterdag opgepeuzeld en Zondag
't pepertje. Mien had 't delicieus klaargemaakt en met een glaasje wijn ging het best!
Wat een reus!
Van daag moet ik naar Enschedé, morgen naar Arnhem, maar Hein zegt dat jij
met Bauer in Den Haag bent.
Van heeler harte,
Je
Nol

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [28 december 1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Maandagmorgen
Beste Wim, wil je me nog even, maar weer héél omgaande asjeblieft, schrijven of
sten

je me nòg een cadeautje kunt geven vóór den 31
(de hemel kàn opgeklaard zijn).
Wat je zei van verschillende kanten is wel waar, maar waar zijn voor mij die
verschillende kanten (P.S. je moet die er een volgende keer eens bijschrijven) temeer
omdat ik 't nooit zal terug kunnen geven want al mijn geld tot Mei is bezet. Ik ben
een hardnekkige bedelaar, maar vagebondeeren en bedelen schijnt nu eenmaal bij
mijn fatum te behooren. Ik zie er ten minste niets anders op. Ik heb, heb ik gerekend,
buiten de 30 gld., die Nol mij heden avond zou verzenden, 50 gld. noodig tot 1
februari. Die heb ik niet of door jou op deze straatrooverige wijze in te lichten. Dus
moet ik 't doen en moet je niks boos op me zijn en mij in elk geval direct antwoorden
en als je iets voor mij hebt, het maar aangeteekend aan Hein of Nol zenden, dan
kan ik 't halen of Hein 't even brengen.
Nu dag Wim een hand van
je
Jan

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 december 1896
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
v.h. 28 Dec. 96.
Beste Wim,
Het speet mij heel erg dat ik Vrijdag niet komen kon. Sakkerloot wat een menu!
Maar ik had beloofd een haas bij Karel te komen eten. Chap heeft hem uitgescholden
in het Weekblad: ‘De Amsterdammer’ en daarover had Karel mij twee heel lieve
brieven geschreven, waarin hij mij verzocht Chap te laten stikken, en in Baarn te
komen om er over te spreken. Zaterdag moest ik aan den Schouwburg zijn en 's
middags in den bijbel met Mr. Van Sorgen
[1:2]
en Koning Oedipus dineeren. Zondag was ik gevraagd bij Goes, met Huzzle en
Batavier! Bij deze Heeren hoor ik eigenlijk niet thuis, maar Goes had een Gans,
gevuld met kastanjes, gehakt enz. en een reusachtige rhumpudding. Die schotels
herinnerden mij aan kalkoenen en andere groote dieren, die wij, lang geleden, bij
Goes op de Prinsengracht, met Karel, Van Looy, Willem, Aletrino opaten.
Mendes is heel blij met zijn etsen, en hij vond f 30 [1:3]
erg goedkoop. De etsen zijn te benepen geëncadreerd en Maussie's kamer is net
een verblijf voor een oude vrijster, maar, volgens je verlangen heb ik Jan van avond
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de duiten gestuurd. Maussie was uit de stad en ik kon hem van middag pas spreken.
Ik had van daag nog zeven centen, dus ik kon het niet voorschieten.
De kwestie Karel - Chap moet ik je vertellen. Het is te lang en te vervelend om
het allemaal opteschrijven. Hein zegt dat Chap de ruiten van Karel's paleis heeft
inge[1:4]
gooid en ik heb hem Zaterdag afgetelegrafeerd, want ik wilde hem niet zien. Hij
moest probeeren om nieuwe lucifers uittevinden. Waaraan ontleent hij het recht om
te oordeelen over 't werk van artiesten? Hij zelf schrijft voortdurend stukken, die niet
te lezen zijn en vertelt dat Karel geen goed litterair werk maakt. Hij, die gecenseerd
wordt te behooren tot de N.G.-groep. En dan in dat Weekblad van Van Loghem,
Van Maurik - enfin van de buitenwereld.
Veel liefs voor Betsy en de jongens.
Je vriend
Nol

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 31 december [1896]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 31. Dec.
Beste Wim, Hein is hier geweest om de zee gedag te zeggen in 't oûe jaar en ik heb
daar een heel genoegen door gehad, maar nu moet ik den overigen tijd op kantoor
zitten extra dienst doen vanwege de kaartjes. Dus moet je mij niet euvel duiden,
dat ik je kortelijk schrijf en alleen maar mij bepaal tot wenschen. Dat Betsy goed
gezond moge blijven en vreugde aan de kindertjes hebben moge van 't jaar en jij
ook en jullie aan mekaar en je werk goed mag vlotten en je geen ongelukjes hebben
moge als je van een treedje gaat en zulke dingen. Heb nu maar een aangenamen
dag met Hein, die vanmiddag naar je toe ging en doe maar eens gauw wat van je
hooren.
De groeten aan Betsy, een hand van
je
Jan

[1897]
Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [voorjaar 1897?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 926
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[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Dinsdagmorgen
Je wou nu wel 'n prettigen langen brief hebben van je Pim maar daar kan weer niets
van komen; ik zit hier niet rustig genoeg en er wordt zooveel om me heen gepraat.
Ik wou wel dat ik thuis was met dat heerlijke weer, het ziet er in de lucht zoo lekker
uit, dat zonnige blauw doet zooveel wenschen en ik mis hier zoo veel. Ik heb telkens
'n gevoel of 'k 't niet zal uithouden en toch zou 't onverstandig zijn weg te loopen
want er is zoo veel dat gedaan moet worden, en vlug. Als ik nu niets van Bauer hoor
blijf ik de heele week en de heele volgende thuis; dat is voor 't werk veel beter dan
telkens zoo'n paar dagen. Maar 't drukken gaat niet voor de wind, de platen zijn vol
verdroogde drukinkt die er eerst uit moet maar hoe weet niemand. Ik heb gisteren
maar twee goeie proeven gemaakt; dat is zoo ontmoedigend en dat maakt me zoo
moe. Gisteren avond ben ik naar de Hamlet geweest gespeeld door Engelschen
dat was heel mooi; ik was met Hein. Ik heb niets boven aan gezet omdat Georges
aldoor loopt te kijken en Eilers zit aan den overkant en als er dan staat 'lieve vrouwtje'
of ‘mijn lieve Beb’ of dergelijke dingen dat valt zoo in 't oog. Dag lief moefie, zit je
nu bij je lieve jongetjes of loop je in den tuin, 'k wou maar dat ik bij je was. Schrijf je
eens aan Pim?
Geef dien zoeten Pam en dat kleine lieve ding zoentjes van Vafie, dag moef, dag
Beb
je
P.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [voorjaar 1897?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 984

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Ja die drukgeschiedenis is vervelend. Het schijnt nu dat die verdroogde inkt niet
oplosbaar is en het eenige middel om het weg te krijgen is het te verasschen met
'n temperatuur van minstens 2000 gr. Daarvoor heb je lampen noodig waarin lucht
verbrandt en die door de toevoer van zuurstof 'n onmogelijke hitte ontwikkelen zelfs
zoo dat je er koper meê smelt - 'n gevaarlijk werkje voor 'n ets! Nu ga ik zoo meteen
naar Weber, een van onze vrienden waar mee Breitner zit te domineeren, 's avonds.
Want gisterenavond toen ik met Georges erover zat te praten was hij er bij en toen
zei hij: kom morgen maar even bij me ik heb wel zoo'n lamp voor je. Dan zullen we
's zien. Ik ben gisteren even in Rotterdam geweest en toen heeft Doris mij al die
wijsheid geleerd en mij ook 'n introductie gegeven voor 'n collega van hem hier in
't laboratorium. Ik heb alleen gewandeld door de stad - wat 'n pracht met zoo'n dag
als gisteren. Nu kreeg ik van morgen 'n telegram van Bauer wanneer ik
[1:2]
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met hem naar den Haag kan gaan. Al zijn etsen moeten door dien nieuwen drukker
r.

gedrukt worden onder surveillance want hij heeft heel slechte gestuurd. M
Groesbeek heeft me toen gevraagd op zijn kosten eens met Bauer te gaan. Ik heb
nu teruggeseind aan B. dat we Saturdag maar moeten gaan. Dat is nu wel weer erg
druk en 'k had anders morgen avond willen thuis komen. Nu wordt 't waarschijnlijk
wel Zondag of Saturdagavond. Ik zal Jo wel schrijven. Ik ben nu bezig hier in huis,
boven, 'n teekening te maken hier van 't Spui. 'n Grappig klein hokje van 'n kamertje
en heel rustig want daar komt niemand behalve Eilers en Georges weet 't natuurlijk
r.

niet. Van middag ga ik naar D Timmer.
Dag lief Bebpy dag lieve Pam, dag Erikman
Pim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: [januari 1897?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden, Woensdag
Beste Wim, neem mij niet kwalijk, maar plotseling ontzinkt mij weder allen moed.
Daar net krijg ik een brief van Marie, waarin staat:
‘Pa vroeg een paar dagen geleden, net wat je mij al eens gezegd had, n.l. hoe je
het geld belegd had, of dat je het zoomaar had liggen. Ik heb toen geantwoord, dat
ik er niets van wist, maar als Pa het weten wou, dat Pa het je dan zelf maar moest
vragen. Toen was 't in eens uit, dus was ik erg blij met mijn antwoord.’
A. laat nooit een ding los. Binnen enkele dagen of langer schrijft hij me of komt
hij. Er
[1:2]
is nog alles te verliezen, beste Wim. Sta mij, hoe ik ook handel, bij.
Je
Jan.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [januari? 1897?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Vrijdag
Beste Wim, ik moet morgen Zaterdag naar Zutphen om A. over mijne aangelegenheid
te spreken; het lijdt geen uitstel, tenminste ik kan dat niet in den hand werken. Verder
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verlangt M. wanhopend naar wat afwisseling en heb ik 'r geschreven dat ik Zaterdag
kwam, terwijl ik latere weken waarschijnlijk (door examen van een ander) niet zooveel
tijd zal hebben, dat ik naar Z. zou kunnen gaan. Het is alles wel jammer. Ik hoop nu
Dinsdag of Woensdag (waarschijnlijk Dinsdag) 4.22 van hier te gaan, om je even
te bezoeken (laatsten trein terug).
Dag Wim,
je
Jan.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Ede?]
Datum: [eind februari 1897?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1001

[1:1]
lieve Moefie,
Pammy gaat je een briefje schrijven, hij houdt het pennetje stevig vast en zal je
eens vertellen dat hij heerlijke besjes gegeten heeft je kunt het zijn mondje nog
aanzien.
Die kleine guit is nu naar bed, maar voór hij ging zei hij nog: Vafie, ijven
[1:2]
Moefie ijven! en toen ‘pen’. Hij weet alles tegenwoordig, hij zag daarnet de kranten
op de tafel liggen en zei toen: tien kanten. Mijn lieveling, heb je nu weer goed
geslapen? en ben je nu van daag zoo alleen? Lieve Beb, morgen avond komt je
Pim weer en de volgende week Pammy ook. Ik ga nu aan mijn teekening werken
en morgen ook, misschien breng 'k hem dan Maandag meê, - als hij goed wordt. Lief, de bessen zijn heerlijk geworden, niettegenstaande Marie niet eens wist hoe
ze roeren moest en afschuimen. Gelukkig dat 'k
[1:2]
er bij was. Maar het is een groot succes voor haar, en ze is er niet weinig trotsch
op. Nu gaat ze de gelei van daag in potten doen met papier gedoopt in rum er op
en met perkamentpapier gesloten. Erikje heeft weer doórgeslapen tot zes uur van
morgen en huilt weinig - hij is erg in zijn schik en voelt zich kennelijk heel behagelijk.
Ik hoor Marie met hem aankomen en zal eens even naar hem kijken. O mijn lieve
vroufie, wat is dat 'n zoet gezichtje - zoó lief en zacht en vriendelijk en tevreden! Hij
lacht maar en kijkt zoo vreeselijk aardig en wijs uit z'n gevoelige oogjes. Zoo'n dikke
gezonde jongen!
[1:3]
Ik fotografeer hem tegenwoordig elken dag maar 't gaat tot nog toe niet. - Lieve
heerlijke Bebpy gisteren avond voelde 'k zoo'n verlangen naar je op straat en kon
'k 't zelf niet begrijpen dat 'k met den vroegeren trein ging. 'k Kwam bijna te laat en
dacht al dat 'k anderhalf uur zou moeten wachten zonder bij je te kunnen zijn, want
tweemaal zou 'k niet durven komen. Van middag ga 'k 'n beetje wandelen met Pam,
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't is zoo'n prachtig weer en niets koud. Nu ligt hij in z'n bedje. Dag mijn heerlijke
goeie zoete lieve vrouwtie, mijn eenige lieveling, mijn Beb. Tot morgen avond, - veel
zoentjes van je jongens, je drie jongens.
Dag lieveling,
je eigen
Pim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [vóór 10 januari? 1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bless me, een brief van Wim, dacht ik toen hij vanavond uit het Haarlemsche pakket
van 8.35 viel. Aardig, direct, het opschrift ‘Prins-Hendrikstr.’, de nauwkeurigheid
waarmee je alles weet van mij, bedoel ik. Maar wat een tensie in dien brief, wat een
spanning. Als een sneltrein, bij de eerste lezing. Alleen een beetje melancholiek,
dat je niet komt. Dat gaan vinden langzamerhand, jij die het heele land doorreist,
dat 't zoo jammer is, dat ik niet meer te A. woon en wel te IJ. Een beetje fataal. Nog
iets verder en je acht het een onoverkomelijkheid. Maar heel lief van je, dat je me
tòch schreef. Eigenlijk had ik je eens heel lang noodig, zal dat ooit weer gebeuren,
hier of te A.? De heerlijke spanning van je leven lacht mij altijd zoo toe. Jij bent de
eenige hollandsche roman,
[1:2]
die er bestaat. Er is niemand die iets van romaneske dingen weet buiten jou, want
als er nòg één zoo was als jij zoûen jullie mekaar kennen in dit kleine land. (Toorop
misschien?) Ik ben altijd om één ding blij voor mij, dat ik er van pleizier kan hebben
door je vertellen. Helaas, dat je nu altijd wegblijft. Eén ding is beroerd van dat
avontuurlijke leven, de makkere dingen, de omgang met je vrinden en zoo, komen
er tijdelijk door op den achtergrond, ik lei er vrééselijk scha door. Mijn oordeel vraag
je; ik weet niet hoe 't op 't oogenblik met je is precies, maar het is toch wel anders
met je dan vroeger, beste Wim. Met M., dat was een meer diep gaand geval, ik stel
me voor dat je daarom er genoeg aan had. Van het oogenblik, dat je het
liefhebberijen gaat noemen, doet het je zelf zoo weinig aan, dat er aldoor weer wat
bij moet om je bezig te hoûen.
[1:3]
Verleden jaar en vóór verleden jaar was 't één geval; toen twee. Nu schijnen 't er
vier te zijn en als je in de wereld van v.L.S. komt, zal je geregeld dagwerk krijgen.
Je zult overal pied-à-terre krijgen en mag er langzamerhand wel een secretaris op
na hoûen. Het is wel heel grappig, maar ik weet niet of je zoo wel kunt dóór gaan.
Wie heb je nu weer te A.? Ik begrijp alleen niet, dat 't je niet verveelt, dat je niet
denkt, als Den Haag nu achter de rug is, ga ik weer naar mijn bloemen. Ik ben bang,
dat 't je, als alle débauche, hard zal maken in andere dingen. Schrik nu niet terug
mij alles te vertellen, want dan straf je mij voor te schrijven, waaraan ik vannacht
gedacht heb. Want ik ben erg op je nieuwtjes belust.
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Ik dacht vast, dat je Dinsdagavond zou komen. Kraayer was aan den trein, maar
‘niks meneer, niks.’
[1:4]
Woensdag met vreeze naar de Pier geweest en de stelligste orders achtergelaten.
's Avonds verwachtte ik je zeker. Ik had n.l. gehoopt, dat je me hier verlossen kwam
óók; ik zit n.l. met een paar kwartjes en moet dezer dagen naar Chr. Ik had óók nog
de stille hoop je wat geld afteverzoeken voor de belasting, die volgende week moet
worden afgedaan en voor een rekening, die komen kan. 25, 30 gld. zou mij een
rustige maand geven. Àls je sturen wilt, praat dan met Hein, die weet de manier van
verzending en de tijd van àfzending. Niet op je eigen houtje doen, als je me liefhebt,
het is te compromettant. Heeft Hein je niet van mij gesproken? Nu, beste Wim,
schrijf in elk geval weer eens omgaande, als je alleen in Bodega zit.
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: [Ede?]
Datum: [kort vóór 9 januari 1897]
Schrijstof: inkt, zwart
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18018

[1:1]
Waarde Verwey,
Ik zend je hierbij eenige exemplaren van Kitty's portret, die evenwel allen van vroeger
zijn en in de kleur van dat wat je hebt. Wil je misschien dat ik nog eens zie of 'k er
iets anders van maken kan dan ben ik daar gaarne toe bereid en zal het cliché
opzoeken. Of liever moest ik je vragen ben je speciaal gesteld op 'n dergelijke kleur
als die er bestaat? In dat geval
[1:2]
voldoen deze drie je misschien? Zeg het hoe je 't hebben wilt.
Betsy is druk bezig met 't maken van poppekleeren voor Mea's pop.
Kom je de volgende maand eens kijken? Dan is waarschijnlijk mijn atelier klaar;
- en ik heb 'n stoel gemaakt die Kitty nog wel zou interesseeren.
Komen jullie eens?
Met vriendelijke groeten
t.t.
Willem Witsen
Hoe is 't met de kleuren afgeloopen in Mama's nieuwe huis?

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [? februari 1897]
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, ik schreef je 't begin van deze week naar Adrian. Ik heb niets naar E.
gezonden. De eierkoker is prachtig teruggekomen. Voor Marie is zijn aspect om
een gat in de wolken te springen en ik ben er ook heel blij mee. Vandaag kookte ik
er een eitje op en op het andere bakte ik een omelet. Mijn komst te A. stel ik liever
tot volgende week uit; ik zou morgen zoo vroeg weer terug moeten en je schijnt 't
erg volhandig te hebben. Dan wordt 't laat dejeuner en moet ik je haasten of ben
ongerust. Schrijf je mij wanneer je in A. komt volgende week?
Ik denk, dat ik vandaag of morgen Betsy schrijf.
Dag
t.t.
Jan
v.

Weet je wàt; ik zal morgen heel vroeg komen, 7.20 (Mis ik dien, dan blijf ik wèg)
uit IJ. Laten we dan een beetje vroeg twaalf-uren.
t.t.
Jan

Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: Noordwijk aan Zee
Datum: 9 januari 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Noordwijk/zee
i.

9 Jan 97
Amice,
Veel dank voor de Kitty's, - drie - ik denk dat de dochters later er hun mama nog
bij herdenken zullen. Zij zijn niet helderder dan wat ik had, maar haast, zou ik zeggen,
nog mooier. Het is enorm hoe hier een kleur en een uitdrukking, zonder schoonheid
van lijnen, een gezicht idealiseeren.
De hoofdzaak van de kleuren in Mama's huis is: dat wij de slaapkamers (van
mama en de andere) één kleur hebben gegeven, een mooi groen; het vieze bruin
in helder
[1:2]
geel hebben veranderd, en beneden de kombinatie groen en rood hebben behouden,
maar in naar onze meening fijnere schakeeringen.
Zooals nu mijn werk leit is Februari mij wat vroeg, maar in elk geval neem ik me
een bezoek aan jullie voor in het voorjaar. Gister kwamen wij uit Haarlem over
Leiden. Ger was daar juist thuis en de oude, uiterst verheugd over zijn aanwinst
van zijden en koperen oosterschheid.
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Beste groeten, ook voor Betsy
t.t.
Albert. Verwey.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: [10 januari 1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden Zondagavond
Beste Wim, Hein is hier en heeft mij verteld, dat je mijn brief uit Adrian hebt
ontvangen en dat je daaruit opmaakt, dat ik heel goed in mijn humeur ben. Dat is
ook zoo. Maar na het afzenden van dien brief is er een incident gebeurd, dat mij
ineens heeft doen begrijpen hoezeer ik hier maatschappelijk op een glazen bodem
loop, zonder geld. Ik heb n.l. plotseling een aanmaning ontvangen eene achterstallige
belasting te betalen uit A'dam. Ik ben daardoor in eens opgeschrikt en merk nu hoe
erg het is tot Februari niets te hebben. Over een paar dagen moet ik waarschijnlijk
naar Z. en heb zelfs geen goede schoenen (en ik bezit 9 gld. en tout); over een
week moet ik 37.50 kostgeld betalen en tot Februari moet ik rondkomen. Beste Wim,
ik heb Hein vrijdag[1:2]
avond een brief geschreven om jou alles uitteleggen. Als geldgebrek mij nu niet in
moeilijkheden werpt, waardoor ik door mijn maatschappelijke positie allerlei
onaangenaams kan verwachten, kan ik door de traktementen of liever door wat ik
daarop over hou 1 Febr., 1 Maart, 1 April betalen: rekeningen resp. van: 16 gld.
(sporthemden) 38 (van Hoorn) 88 Kloos, zoodat dan nog blijven Chris en misschien
nog een restantje aan Hein, want een restantje aan mijn Haagsche zuster meen ik
óók nog te kunnen afdoen. Het is zoo ongelukkig, dat nu juist die Donderdag er
tusschen in is komen vallen. Heusch, als 't je mocht gelukken mij tot Februari op
streek te hoûen, zal alles heel goed gaan. Mijn beste Wim, ik vraag je dit alles alleen
maar vriendelijk en onder indruk van het compromettante deurwaardersbriefje en
dat misschien wel 20 gld. van mij
[1:3]
vraagt. Hein zijn brief, waarin alles uitvoerig stond is te laat gearriveerd; hij was toen
al uit, naar je toe. Nu is Hein hier en wil ik zoo graag aan niets bekommerends meer
denken voor een dag of wat. Zou je mij asjeblief een beetje willen helpen in
postbewijzen zonder afzender er op (als dit kan) of nèt zoo goed in een heel gewonen
brief of in een brief aan Hein. In het laatste geval schrijf mij te gelijker tijd, dan ga
ik het even halen en schrijf jij dat Hein even in den brief opdat hij mij afwachte. Ja,
de laatste manier is eigenlijk (behalve den eenigzins gewaagde (meer theoretisch
dan praktisch) gewonen brief, waarvan ik daarnet sprak) de beste. Beste Wim, ik
laat 't heusch niet op je aankomen. Ik ga in geen enkel geval meer een escapade
maken (ik heb er wat op gevonden, als iets dergelijks moet gebeuren). Ik
[1:4]
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geef er nooit meer geld voor uit en zal derhalve door de maanden heen kunnen
rondkomen. Beste kerel er is op 't oogenblik zooveel op 't spel. Het is er op of er
onder. Kon je maar eens komen praten. Schrijf mij zoo spoedig als maar
e-e-n-i-g-s-zins kan, want als ik er weer inkom zit ik te blazen van benauwigheid,
maar denk er aan dat elkeen weet, dat ik op 't oogenblik een maand vooruit heb
ontvangen en de Directeur mij bij het overhandigen verleden week heeft gevraagd
of ik 't niet zoolang op de spaarbank wou zetten, vanwege de 11 ct. rente! Petit à
petit l'oiseau fait son nid, zei hij er vaderlijk bij.
P.S. Als je me nu niet kan helpen is 't niets, maar schrijf mij zoo gauw je kan, dan
kan ik tenminste in A. eens rondkijken. Want ik moet er wat op vinden.
Dag, Wim,
t.t.
Jan
Schrijf je met een keerende post, asjeblieft?

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 januari 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 12 Jan. '97
12 Noorderstraat.
Beste Wim,
Hoe kan je Jan zoo in de steek laten? Ik krijg nog met iedere post een brief om
geld; ik heb hem nu f 2.50 gestuurd die ik geleend heb van mijn hospita, hoewel ik
mijn Jan. rekening nog niet voldaan had. Ik ben nu een geheel nieuwe phase
ingetreden, daar ik niets meer bij mijn broer te halen heb, het is nu dus pompen of
vergaan.
Hartelijk gegroet van
Hein

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: 12 januari [1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dinsdag. 12 Jan.
Beste Wim, je hebt me zoo'n groot genoegen gedaan met je briefje. Je moet weten
hoe ik hier zit, injecties van Chris, die mij moe maken, daarom thuis, als ik geen
dienst heb, en bovendien gladde wegen, een sombere kamer, een kachel die altijd
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brandt, maar een kwartier per dag warmte geeft, onhebbelijk eten, altijd
varkensvleesch voor de goedkoop, maar dat ik niet meer lust, altijd dezelfde dunne
koffie (wat misschien goed voor me is), altijd hetzelfde hompie goedkoope kaas,
van ouds de wetenschap, dat als ik onder behandeling ben, ik me weinig mag laten
vervoeren door M.'s brieven of schrijvende mij laten vervoeren, geen centime in
mijn portemonnaie, mijn juffrouw, die een arm mensch is en die al anderhalve week
79 ct. van mij moet hebben, menschen
[1:2]
met wie ik elken dag omga en die elken dag komen kunnen om 1.50 contr. in eene
vereeniging waarvan ik beloofd heb donateur te worden, Donderdag zittingdag voor
mijne drie belastingen en als die dag voorbij is, komen ze in geen maand terug die
menschen, maar beginnen te waarschuwen, en de wetenschap, dat zoodra men
gaat merken, dat 't mis met me is, die kleine wantrouwelijkheden zullen komen van
kantoor-menschen die geld het hoogste achten. En alles gaat via het kantoor - dat
voorbij gaan je dit in bewaring te geven en dat, dat weten dat zij een in-soliden
mensch een halven dief achten en dan zoo'n onuitroeibaar zich fatsoenlijk jongetje
voelend ventje als ik ben... och, denk ik dan, met Chris gaat 't wel goed, dat zal wel
lukken, maar dat die vrees, dat dat gevecht om enkele guldens in een wereld, waar
dit te moeten doen allerzwaarst geldt, toch eindelijk van
[1:3]
mij ging, die oppressie mij werd ontnomen. Als er dan een brief van je komt, voel
ik mij niet zoo alleen, niet zoo erg aan maatschappelijken ondergang prijs, waar jij
bent is altijd kans, ik kan 't niet helpen, maar je doet mij altijd opfleuren. Daarom
moet je mij altijd schrijven, je brieven zijn mij zoo veel waard. Ik heb altijd het gevoel,
dat ik door jou besta, ik kan 't niet meer zoo vrij zeggen als vroeger, tegenover Marie
b.v., het is geen goede dunk voor een bruidje, als ze weet, dat haar bruigom het
zóó voelt, het zou haar een illuzie ontnemen, maar zóó is 't altijd nog. Hein heeft
mij zoo dikwijls geholpen in den laatsten tijd, maar jij bent voor mij nog iets anders,
't welk komt uit de manier, waarop je de dingen doet, en uit sympathie voor jou, jij
bent voor mij het Mirakel. En dat is niet
[1:4]
er van afhankelijk of jij helpen kan of niet, het is afhankelijk van een meening, die
héél diep in mij ligt, of liever een overtuiging of een geloof, dat je, zoo vast en zeker
je op je beenen staat, je innig voor je zelf hebt voorgenomen mij gelukkiger te maken
dan ik ben. Je hebt me dat wel eens gezegd, voorzichtiglijk, maar ik voel 't altijd
alsof je het gezegd hebt, zooals een lichttoren zijn licht zendt, en waardoor ik niet
zal ondergaan, maar leven blijven. Vandaar dat je antwoorden me zoo lief zijn en
je schrifturen mij altijd zijn als blijde boodschappen uit een ander en gelukkiger
leven. Ik heb hoop, dat Hein mij vanavond een riks stuurt; misschien zal ik op Amstels
straten iets vinden tegen donderdag, Mauzie b.v. Mocht het voor je mogelijk
[2:5]
zijn mij dezen of genen dag wat te zenden zonder dat je precies weet hoe 't met mij
staat, doe het dan altijd; ik zal altijd je van alles met het genoegen dat een jongere
tegenover een ouderen daarin kan vinden verantwoording geven, geen ongepaste
uitgave doen en ben ik ànders geholpen dan b.v. door dezen of genen voor enkele
dagen, het je terugzenden of Nol ter bewaring geven.
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Met hartelijke groeten
je
Jan
De brief bij Adrian van mij, heb ik stil voor je laten liggen, hoor.
t.t. Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [± 15 januari 1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Nol zond mij 25 gld. waarvoor ik je wel zeer dank en ook voor de moeite
der bereddering. Nol moet nog een bizonderen dank van mij hebben; ik zal Mien
een paar schelvischjes zenden, zoodra ze weer eens goed zijn. Hein heb ik 6 gld.
gegeven; hij was heelemaal geldeloos en ik ben naar het Grootboek gegaan en heb
daar onder voorwendsel van uit IJ. te zijn gekomen, de 6 gld. rente gekregen, die
sten

ik eigenlijk eerst na den 20
mag halen, maar ik kende den chef en die stond er
toevallig bij en ik maakte een praatje over het gladde weer en over IJmuiden en
toen gaf de chef een knipoogje en kreeg ik 't. Hier in IJ. is 't allergrappigst
[1:2]
met de ijzel; er is een baan langs het strand naar Zantv. naar de Elemore, die daar
vannacht gestrand is en 's avonds zijn alle straten banen en in lange ritsen ritsen
de menschen door de straten, de loopjongens der kantoren loopen klos-klos het
kantoor in en uit om een postzegel en om een telegram te brengen per schaats en
de post wordt door enkele bestellers per schaats besteld. Ik ben nu heelemaal
opgefleurd en zonder zorgen voor morgen; je hebt mij een grooten dienst gedaan.
Nu zal ik mijn best doen, dat 't niet weer geschiede, want de heele wereld is er van
op stelten geweest, waarschijnlijk door dat wij allen tegenwoordig alles per
correspondentie moeten doen... en mijn overspanning.
Dag Wim, beste vrind, dank je wel.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [19? januari 1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijkstelegraaf, IJmuiden]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Beste Wim, ik wil heel graag probeeren een dag vrij te komen om met je samen te
zijn. Maar schrijf mij even gauw, moet het Zaterdag zijn? Zaterdag is hier een quartet
uit 't Concertgebouw te A. en nu is mij door iemand hier op kantoor gezegd, dat dit
nu eens een weinig voorkomende en extra-gelegenheid zoude zijn mij eens te laten
zien om te toonen, dat ik wèl iets met de IJmuiders, mijn stadgenooten wil te maken
hebben en er anders animositeit ontstaat. Hoe denk je daar over? Schrijf mij maar
eens gauw, als je wilt, want ik moet in 't begin van de week een introductie nemen.
Om Zaterdags bij jou te zijn en dan 's avonds tegen 8 uur bij de IJmuiers, daar heb
ik niet veel trek in. Liefst zou ik ze laten bakken, maar aan den anderen kant, heeft
't toch ook zijn goede zij óók er heen te gaan. Wil ik 't toch maar niet doen, naar de
IJmuiers gaan? Hak jij den knoop maar door. Je brief was mij buiten je invitatie heel
welkom. Wat je schrijft van den inhoud van mijn brieven in 't algemeen, je behoefte
er uit mee te deelen en zoo weinig mogelijk ‘à part’ te leven, verrukte mij bepaald.
Het is zoo goed aan die dingen toe te geven. Ook zag ik met vreugde uit het opvulsel
o

van den brief, dat je nog altijd (het was een papiertje d 4 oct.) aan de bloementeelt
zijt of er belang in stelt; het zoude ook jammer zijn als jij die zoo lief met plantjes
wist om te gaan daar minder aan was gaan doen. Nu spreek je nog van het briefje
van Hein. Ik heb 't niet gelezen, maar dat je beschaamd zoudt moeten geweest zijn,
als alles anders was geloopen, begrijp ik niet. Waarom zou je dan voor de oogen
van de vrindschap beschaamd behooren
[1:2]
te zijn? Je doet toch altijd je best genoeg voor mij en al je vrinden en dat je voor je
zelf een beetje groot leeft, heb ik altijd zoo begrijpelijk gevonden, want je hebt zoo'n
weidsche opvoeding gehad. Als ik daar soms eens over praat met je, dan is 't omdat
ik dan denk, dat 't makkelijker voor je zou zijn niet zooveel in orde te moeten hoûen,
maar anders niet. Of voel je je bepaald wel eens ondeugend tegen over je vrinden?
Moet ik 't opvatten als een indice, je gezegde? Indice van wat? Van schuldig te zijn
tegen over iets héél ideaals: dat je nooit meer zou mogen genieten dan je vrinden
doen? Maar dat zou onbillijk zijn, want het genot dat jij er uit haalt is altijd veel grooter
dan wij er zouden uithalen. Rest de vraag of je als 't er op aan komt àlles voor ons
zou over hebben. Maar dat heb je, want eens heb je me in de Warmoesstr. àl het
geld gegeven dat je bezat en moest je den volgenden dag in den regen loopen.
Daar doe ik nu weer het tegengestelde van wat je in je brief vraagt. Dat is dan
voor het laatst, beste Wim. Het geeft mij altijd zoo'n groot, vertrouwelijk gevoel, als
ik al schrijvende je figuur tot grootere zuiverheid breng voor mijne oogen.
Schrijf mij nu gauw terug, welken dag ik zal vrijmaken. Je laatste brieven droegen
den stempel: Ede 1-2 en deze komen 's avonds laat aan. Als je nu bij je antwoord
wat geld in wil sluiten, dan heel graag, want alles is weer bijna op (op f 2.- na), maar
ik zou ook wel weer aan Hein het geld (f 6, de rente) kunnen terugvragen. Ik vraag
dit net zoo gewoon, als ik zou zeggen:
dag Wim.
t.t.
Jan
P.S. Nol heb ik zulke prachtige visch gezonden en zoo netjes verpakt. Je hadt 't
moeten zien. Het was prachtig! Ongelukkig ging hij juist de stad uit. Je moet maar
ongelukkig zijn!
Dag

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: IJmuiden
Datum: 24 januari [1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 24 Jan.
Beste Wim, ik heb steeds gewacht. Wil mij nu even onmiddellijk antwoorden (ik
bedoel, dat je even een briefje schrijft en je hoedje opzet en nog even dat briefje
post) - onmiddellijk antwoorden of ik je Donderdag 4 uur Stadstijd in Polen ontmoeten
kan. Ik ben tot den laatsten trein vrij. Ik kies Polen, omdat wij absoluut eens praten
moeten. Daarna kunnen we verder zien.
t.t.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 3 februari [1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 3 Febr.
Beste Wim, de schelvisch zal waarschijnlijk spoedig komen en 't kan elken dag
gebeuren. De visscherman gaat weer naar buiten, nu 't weder wat constant wordt,
maar hij blijft altijd 6 à 8 dagen weg, want hij haalt de visch van Doggersbank. De
handel die er in den tusschentijd gedreven wordt is in visch uit de bunnen of karen,
beperkte voorraad, die peperduur blijft. Dit ter verklaring dat de visch nog niet is
afgezonden.
Van de week heb ik aldoor in de boekjes van Betsy gelezen. In 't boekje waar ik
van sprak zijn nog andere heele mooie dingen, die ik toen nog niet gelezen had.
Ik wou zoo graag, Wim, je den staat van mijne financiën schrijven, als je er belang
in stelt en dat doe je. Het is zoo:
[1:2]
[begin inspring]
1 Febr ontvangen: f 111
Uitgegeven direct:
f 25 zuster Cathrien
4 zuster Joh (rente)
5.64 belasting IJmuiden
5.- Nol
15.- rekening sporthemden
3.- achterstallige ass. premies en kleinigheden zuster Joh
4.- kleinigheden
[totaal] 61.64 [+] 37.50 kostgeld over Jan. [=] 99.14
af van 111.- 99.14 [=] 11.86

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

had nog in kas 2.blijft 13.86
te ontvangen:
1 Maart f 111 3 à 4 Maart f 111 (trakt. Maand April)
te zamen 222
te betalen:
kostgeld over Febr 37.50
kostgeld over Maart 37.50
vader van Willem 88.laatste f 50 aan de zuster (Cath) van de f 250 50.[deze vier getallen rechts verbonden door een accolade, ernaast:] te samen 213.blijft f 9.
[einde inspring]
[1:3]
Zakgeld voor de 3 maanden: Febr, Maart, April d.h 13.86 + 9.- = 22.86. Als ik dus
zuinig leef tot 1 Mei, zal ik wel rondkomen van die 22.86, tenzij ik veel naar Chr.
zou moeten. 1 Mei ontvang ik traktement en ben van dien tijd af van alles vrij (behalve
kostgeld April) op Chris 1896 na, op Hein na (f 110 + 29.90 na desnoods, want die
schonk hij mij eenigzins, maar hij is zoo arm en ik heb zoo met hem te doen, niet
alleen voor nu, maar voor later, als 't leven hem zoo weinig zal bieden en hij, zooals
hij je schreef, 't er alleen maar goed van nemen kan, om iets te hebben). Tegen
over deze beide schulden (Chr. en Hein) en wat het restant aan inboedel etc mocht
kosten in Mei... je ziet beste Wim, daar tegenover sta ik machteloos. De 400 gld.,
die ik aan mijn andere zuster schuldig ben, daarover ben ik met haar in
correspondentie. Ik heb haar als schooljongen van de H.B.S. geassisteerd voor de
hoofdacte en met succes. Ik wou dat
[1:4]
ze op de gelukkige gedachte kwam, het de gelegenheid te vinden mij daarvoor
vorstelijk te loonen, maar ik durf 't niet uittelokken. In elk geval ben ik benieuwd, wat
deze correspondentie geven zal. De gaatjes die een mensch door zijn armoe heen
ziet, zijn de kurken waarop hij drijft. Schrijf je gauw, kom je eens.
t.t.
Jan
Zondag 14 februari ga ik naar Z. met de boeken. De eierkoker is nog niet terug. Er
is daar een kind van de trap gevallen en ziek, een moeder flauw gevallen, ik blijf er
paar dagen vandaan voor navraag. Het is een heel accuraat man, maar zulke
menschen leven te midden van een berg kleine akeligheden. Hij zou alles als nieuw
maken, het afgeloopen soldeersel uitkrabben etc.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Ede
Datum: 21 februari 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1013

[1:1]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ede 21 febr. 1897
Lieve wijfje, 't is vannacht prachtig gegaan. Erik is niet wakker geworden toen 'k
naar bed ging en hij heeft doorgeslapen tot half zeven; en toen ging hij 'n beetje
praten en aardige geluidjes maken zonder huilen of vragen om 'n fleschje. Maar
Cor kwam kort daarop en heeft hem toen verder behandeld. Hij heeft verder aldoor
liggen lachen en kraaien om Pam die naast hem zat in de dekens van Moefie.
Na 't ontbijt heb 'k hem gewogen, hij is 't zelfde gebleven als verleden week maar
als
[1:2]
je hem op de schaal ziet liggen lachen en springen is 't onbegrijpelijk dat hij niet
meer weegt. Maar ook niet minder. Pam vraagt niet naar Moefie maar hij mist haar
wel. Als 'k zeg: is Moefie in Arnhem dan zegt hij heel kalm en overtuigd: Neê.. En
als 'k zeg: wat doet Moefie en waar is Moefie: zegt hij: Slapen! en begint vreeselijk
te lachen om zijn geestigheid. Zoo beweerde hij ook dat z'n dekentje van Kees was!
Alleen om het insolite.
Gisteren avond is Marie en Henri er geweest. Ik weet
[1:3]
niet wat die Marie tegenwoordig heeft maar ze irriteert mij zoo verschrikkelijk; 'k
geloof dat ze 'n beetje te veel hier geweest is: ze bemoeit zich overal meê. En die
Guus dat is ook 'n echte: Ik zeg, vin je 't hier niet koud? (van morgen in de eetkamer)
Toen zeit ze: de kachel brandt toch! Ga ik naar de kachel, die heelemaal dicht is
met nauwelijks wat vuur er in! Ik merk wel dat ze anders is als met jou. 't Is voor mij
geen compliment want ze doet
[1:4]
minder haar best en is veel groffer of eigenlijk banaler. Bepaald zoó dat 'k er van
óp kijk. En met jou durft ze zoo niet. Enfin, 't is niet erg. Van Mama kreeg 'k gisteren
'n briefkaart dat ze aldoor in Amsterdam was terwijl ik overal heen telegrafeerde om
te weten waar ze toch zat! Ze was uit Bussum naar Utrecht gegaan en met Martha
Brooshooft naar Amsterdam om te fuiven. En Martha schreef ook: ze had twee uur
zitten wachten in 't Station te A. en haar boek was uit. Er onder: ik doe 't nooit weêr!
Ze komt om 12 uur. Dag lieveling, hoe is de reis geweest en hoe heb je 't gehad.
Schrijf gauw eens. Morgen schrijf ik weer. Op 't atelier, waar 'k je nu schrijf, liggen
6 teekeningen op den grond met de lijsten er op. Je moet 't zien!
Vooral veel groeten. Dag mijn vrouwtje dag Beb
je
Pim.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Ede
Datum: 22 februari 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1014

[1:1]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ede 22 febr. 1897
Van morgen heb ik je briefkaart gekregen lieve Beb en nu ga 'k je 's eventjes
schrijven hoe 't gegaan is met de kleine mannetjes. Van nacht om half drie werd 'k
wakker door Erik die nog niet huilde maar woelde en [knus[?]terde. Ik heb hem toen
eventjes laten liggen om te zien wat hij wilde, maar hij begon al gauw te huilen en
toen heb 'k hem bij mij genomen op mijn schoot, zooals 'k Beb zoo dikwijls heb zien
doen - en toen heb 'k hem z'n luiertjes af gedaan, hij was zoo klets! En hij had de
grootste schik - hij vond 't niets vreemd dat Vafie hem hielp - veel minder vreemd
[1:2]
dan Vafie; want die dacht nu zal 't moeten blijken dat je 't kan en dat je 't goed kunt
klaarspelen met alles. Toen heb 'k 't wel langzaam maar heel goed gedaan: Cor zei
van morgen dat alles precies zat zooals 't hoorde. En Erikje vond 't ook goed want
hij heeft niets geprutteld, heeft met erg veel genoegen en grapjes onderwijl z'n flesch
gedronken die Vafie bereids gemaakt had en is weer zoet gaan slapen. En Pam is
er niet wakker van geworden. Die zei gisteren avond toen 'k op de kamer kwam,
heel zacht: ‘Vafie’, en toen lag hij heel lief te kijken en bedoelde zeker
[1:3]
alleen maar dat hij bij Vafie sliep en of Vafie 't wel wist, - gisteren middag toen we
wandelden, Martha, Guus en ik, heb 'k hem meê genomen in 't Rolwagentje - maar
't woei zoo verschrikkelijk en juist op den Arnhemschen weg dat we gauw zijn
teruggegaan. Maar toen hadden we den wind tegen en waaide Pam z'n muts af,
z'n mooie nieuwe gele Turksche muts. Dat vond hij niets prettig naar 't scheen en
toen was z'n plezier uit. Hij zei toen: Vafie, naar Cor toe, en ging 'n beetje jammeren.
En later Vafie doen. Vafie doen, Vafie doén, en toen begreep 'k dat Vafie de muts
moest vasthouden en toen was 't goed. - Maar hij was 'n beetje van streek
[1:4]
en die Guus die er aldoor bij kwam staan totdat 'k zei: Guus, loop jij maar even door;
- maar thuis was alles dadelijk weer in orde en heeft hij het met veel plezier aan Cor
verteld. 't Is zoo gek hoe hij gelijkenis ziet van Martha met Moefie. Hij noemt haar
nu ook maar tante Moefie; - en schalks zegt hij soms op Martha wijzende: Moefie
en daar dadelijk op met geweldige overtuiging: Moefie niet. Maar dat eerste oogenblik
dat Martha kwam dacht hij dat 't Moefie was en toen viel 't hem tegen toen 't 'n tante
was en is hij 'n beetje gaan huilen. Maar nu zit hij weer met haar en Guus in de
eetkamer en heeft de grootste pret. Zij kent 't versje heelemaal van Ei z[ie/ei[?] die
enz. Guus is ook heel aardig met hem en teekent voor hem en bedenkt allerlei
grapjes. - Hoe is 't nu geweest, 't diner? prettig? Ik heb aan je gedacht mijn lief
vrouwtje. Wanneer kom je terug? Schrijf het bij tijds, n.l. als je dezen krijgt - dan
kom 'k weer in Arnhem.
Dag lief

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 23 februari [1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
IJmuiden 23 Febr.
Beste Wim, je hebt mij gezegd ik moest je vroeg vooruit waarschuwen als ik het
geld noodig had; nu is de zaak, dat ik 't eigenlijk zoo vroeg mogelijk noodig heb b.v.
tegen April om uit een laisser-aller te geraken, dat tot niets leidt. Ik bedoel, dat hoe
meer de tijd nadert, des te meer ik mij wegschuif waar 't noodig zou zijn voor den
dag te komen. Maar dan stuit ik op de kwestie van geld te hebben en laat 't maar
weer voorbij gaan. Zoo had ik verleden week hier wel een aardige woning kunnen
krijgen maar misschien tegen 15 Maart moeten accepteeren (er zijn hier weinig
woningen vrij en wat er vrij is krijgt direct een huurder; iets huren na 2 à 3 maanden,
zooals elders wel eens gebeurt; daar weten ze hier niet van en de betaling der
huurpenningen is bij de week).... derhalve heb ik hem maar laten gaan. Ik ben
Zondag bij
[1:2]
dien heer te Den Haag geweest, die mij te IJmuiden heeft geplaatst gekregen en
bracht toen ook een bezoek aan mijne zuster. De freule waar zij is stuurt (bij haar
huwelijk) een massa goed naar de verkooping, allemaal mooi, onderhoûen goed
b.v. dertig bedden en ledekanten door familie-erving zoo opgehoopt, en mijn zuster
die zeer ijverig is om mijn belangen voor te staan, had verkregen, dat ik ondershands
iets zou kunnen koopen. Zij was overgelukkig, dat ik nu net toevallig kwam (hoe
prachtig zijn die paleizen aan 't lange Voorhout van binnen). Maar de afmetingen
van alle meubelen (ledekanten b.v.) zijn zoo, dat bij de geringe afmetingen van de
tegenwoordige woningen, men eerst een bepaalde woning moet weten, eer men
iets van dit grootere oude goed kan voor zich nemen. En degeen die over 't ja of
neen te beschikken heeft is toch weer de oue heer A.; derhalve heb ik 't maar
[1:3]
voorloopig geëcarteerd en maar niet Marie er over geschreven of ze ook iets degelijks
dienaangaande wil hebben. Nu wil men in April mijn inboedel koopen te A. Ik heb
gedacht, mocht ik nu in April wat minder afhankelijk zijn, wat minder genoodzaakt
alles op zijn beloop te laten, misschien kan ik dan hier en daar in kleinigheden er
wat aardigs inbrengen. Het den heer A. goedkooper maken, daar is geen gevaar
voor; hij zal Marie heel zeker het restant uitkeeren. En ik begin aan grootigheden
tòch niet.
8 à 15 Maart komt Marie hier paar dagen logeeren bij den Postdirecteur,
geïnviteerd door zijn vrouw.
De zaak met den ouden heer A. en den inboedel is eigenlijk nog eenigzins anders.
Ik ben voor twee dingen voortdurend bevreesd: dat hij mij spreekt over geldzaken;
dat hij mij eene bestelling
[1:4]
te A. opgeeft om later te vereffenen. (Ik betaal alles contant, zeit hij altijd.) Derhalve
heb ik hem nooit gevraagd; hoe hij denkt te doen; of ik den inboedel met Marie te
A. mag koopen, of dat ik maar denken moet, dat wij het inboeltje krijgen bij wijze
van cadeautje dat de vaste som van 500. gld. heeft gekost, enfin, ik heb er nooit
over gepraat en daar zit 't noodlottige van de geschiedenis.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Wat is den Haag voornaam; ik had nooit zoo op mijn aise het lange Voorhout
gezien als Zondag. En de Scheveningsche weg! Wat zou 't kompleet zijn als er maar
niet zulke rare menschen rondliepen. Ik bedoel niet aan den Schev. weg, maar door
den Haag zelf. Het is bizonder vreemd volk ik bedoel het wandelvolk. Zondag avond
(ik ben daar slecht met de afstanden bekend) kwam ik te laat aan den trein; ik zat
er
[2:5]
wel mee in, want waar ik geweest was kon ik niet slapen en ik had heel weinig geld.
Een diender heeft me naar een Volkslogement gebracht, een lange rij schotten op
een lange zaal, de schotten een manshoogte; tusschen elke twee schotten een man
die naar bed ging, of waterde in zijn potje of er erg hoestte of een wind liet. In een
donkeren hoek een gootsteen waarover een man stond te braken en later nòg een.
Om twaalf uur, taptoe en 't licht uit. Den heelen nacht, kuchen, kribgewring, hardop
droomen en bleef ik wakker, ter bewaking van mijn horologie, wat een onnoodige
voorzorg bleek te zijn. Tegen den morgen viel ik in slaap. 'S morgens in een lange
zaal de bleeke, slechtgewasschen gezichten om de kommen koffie. En sommigen
die daar geabonneerd waren! En de shelters van 't heilsleger, die
[2:6]
nog goedkooper zijn, (want dit was 40 ct.) veel goedkooper. Wat is 't leven dof van
arme menschen in een stad. En dan den heelen dag, als je zoo slecht gewasschen
bent opgestaan, zitten kleermaken en standjes krijgen van den baas en je mond
hoûen, omdat je anders de laan uit gaat. En 's avonds je wat vervelen of kletsen in
een kroeg. En weer naar de zaal en anderen hooren kuchen, woelen, winden laten,
wateren en braken.
De morgen (het was kwart voor zeven, dat ik op straat stond, was verrukkelijk
schoon). Ik kwam door een straat, waar, tegen een klimop, honderd luid-sjilpende
vogeltjes fladderden. Het was het eerste lente-gegroet voor mij en eenigzins
verteederd om de ongerechte behandeling mijner medemenschen, deed 't mij heel
innig aan
[2:7]
en maakte mij stil-gelukkig, hoewel 't mij ernstig liet. Maar als uit een sprookje was
mij in den mistigen morgen de markt, waar 't fraaie gewerk van 't stadhuis stond,
dat ik wel eens gezien had, maar nooit zoo schoon en zoo om de herinnering er
van te blijven bewaren. En in den grauwen dag leefde het leven op, de melkboeren,
die zoo vriendelijk de melk rondbrachten, de meisjes die de gastvrije deuren openden,
de klepperende karretjes der plichtgetrouwe bakkers.... geen van allen, denk ik nu,
die wist hoe lief en vrindelijk ze waren voor de anderen, die sliepen. De diender op
den hoek, daar staande om te voldoen aan eene wezenlooze verordening, wat
vrindelijk van hem om daar te staan. Hij kon wegloopen. En de bakker kon eens
naar de zee willen zien. En het meisje den melkboer binnen roepen. Ik
[2:8]
wist den weg zoo ongeveer. Maar toch vroeg ik hem: aan een dienstmeisje, die net
haar deurtje wou dichtdoen; aan een strakken agent, die aansloeg en later aan een
bakker die zijn kar inhield. Ik kwam heel pleizierig thuis. Alleen tegen den avond
viel vermoeidheid in mijne leden en verdijde ik een beetje het lange, lange alleen-zijn
hier.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

je
Jan

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Ede?]
Datum: 23 februari [1897]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 983

[1:1]
Lieve Beb, Erikje heeft vannacht weer doór geslapen, - hij ziet best uit - flink moefie
en Pam heeft groote schik met tante Martha - maar gisteren maakte zij een poppetje
van papier dat erg in z'n smaak viel en dat ze rijden liet in den spoortrein; - maar
toen ze zei dat is moefie toen werd hij boos en zei neê en woû van 't poppetje niets
meer weten! Martha en Guus denken dat je van avond al thuis komt - ik denk dat
'k toch wel iets van je zou hooren. Hoe komt 't dat je niets schrijft. Te drùk moefie?
Dag lieveling van avond zal ik wel iets van je hooren en morgen kom je zeker
[1:2]
thuis? We verlangen erg naar moefie, maar vinden 't wel heel goed als zij eens uit
haar dingen is, niet waar Pam?
Martha is heel aardig en zingt 's avonds met accomp: van Henri. Gisteren avond
was ook Marie meê gekomen.
Dag mijn vrouwtje.
je
Pim
dinsdag
23 febr.

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ede
Datum: 2 maart 1897
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18017

[1:1]
W. Alb. Ik hoop aanstaanden Donderdag om 5 uur aan 't station te zijn. Wij zullen
je met vreugde verwachten.
Met vriendelijke groeten
t.t.
W.W.
Ede 2 mrt. 1897.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 maart 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 4 Maart 97
Beste Wim,
Ik feliciteer Pam, Betsy en jou met Pampie zijn verjaardag. Lang zal hij leven!
Hoezee!
Met kannetjes-water gieten heb ik mij bezeerd: een bloedvaatje gescheurd,
inwendige bloeduitstorting, zoodat ik geen comedie kon spelen en vier dagen thuis
moest zitten. De dokter komt nu nog alle dagen om mij te masseeren.
Mijn moeder is Zondag weer ingestort. De langzame genezing heelemaal weg!
Spraak zeer
[1:2]
belemmerd, rechter-arm en hand verlamd, het been: bijna. Door mijn ongeval kon
ik niet eens naar haar en mijn vader toegaan.
Maussie kwam mij drie avonden gezelschap houden. Het is aardig van hem, want
hij werkt zooveel. Ook Hein kwam driemaal bij mij en wou zelfs met mij schaken,
maar daarvan is niet gekomen.
Met mijn engagement bij het Neerlandsch is het nog hetzelfde. Van die f 4 000van jou, zie ik weinig komen.
Ik heb aan Breitner ge[1:3]
vraagd of ik zoo onaardig tegen den professor ben geweest. Het zou mij spijten,
want ik mag Hem graag en Hij haalt mij altijd aan. Maar Breitner zei dat jij die dingen
vertelde alleen om mij te plagen en dat ik het me niet moest aan trekken, en hij was
dien avond van ons vieren het minst dronken. Ik vind het nu nog naar dat ik jou zoo
geërgerd heb. Het is zonderling, want ik weet altijd wat ik doe en wat ik zeg, al heb
ik 'm een beetje om.
Mr. Van Sorgen is me een
[1:4]
visite komen maken. Mien heeft hem opengedaan en v.S. keek haar onder zijn hoed
door aan. Hij aaide den generaal, maar die bleef stokstijf zitten, zonder eenige notitie
van hem te nemen.
Ik wensch jullie een plezierigen dag en Pam vooral. Curieus dat Mevrouw van
Vloten in Amsterdam was, toen je haar zeven telegrammen zond.
Dag Wim, een hand van
Je
Nol
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 19 maart [1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 19 Maart
Beste Wim, ik heb je al dikwijls willen schrijven, maar ik heb 't tegenwoordig zoo
druk, tusschenbeide hoor ik nog eens wat van Hein, maar van Nol b.v. hoor ik niets
tegenwoordig. Verleden week hebben wij inkoopen in Den Haag gedaan, of eigenlijk
goed overgenomen van fr. v.E., Marie te logeeren bij mijn zuster en ik in de Zeven
Kerken. Dat zijn een pleizierig paar dagen geweest; ik had gezorgd, dat ik wat geld
had door Kloos uittestellen en daar de fr. er niet was resideerde ik overdag aan 't
Lange Voorhout in een geheel bebeeldhouwd paleis (ik bedoel van binnen) en
voelde mij daar geheel eigen als een afgevaardigde voor de Hollandsche Staten.
Daar waren knusse ouwerwetsche boudoirtjes, plé kamers om
[1:2]
een middag in te blijven zitten en er werd goed gekookt en deftig gediend. Het was
allerpleizierigst. Daarna heeft Marie drie dagen bij den Directeur hier gelogeerd. Zij
is erg met IJ. ingenomen; ze houdt veel van vrijigheid en die vindt ze hier heelemaal.
Dan hebben we een bovenhuis gehuurd, wel wat duur (4 gld. in de week) maar 't
eenige wat er goed was. We zouden den heer A. getelegrafeerd hebben, eer we
wat namen, had ik in October beloofd. Maar we hebben 't niet gedaan. 't Grappige
is, dat hij er niets boos om was, schreef M. mij; hij dwingt altijd maar zoo'n beetje
ins blaue hinein en als hij dan zijn zin niet krijgt, houdt hij uit louter gêne zich koest.
Het is een raar heer.
De woning huren wij 1 Mei, maar
[1:3]
daar ze 1 April vrij raakt, moet ik tegen dien tijd haar laten schoonmaken, het
gekochte goed laten komen uit den Haag, in de leege ledekanten matrassen koopen,
kleeden laten leggen en nog een restje meubilair aanschaffen. De heele maand
April zal ik 't wel druk hebben. Waarschijnlijk moet mijn uitzet ook eenigzins vergroot,
want het laten wasschen in huis is hier in IJ. door gebrek aan goede waschvrouwen
nogal lastig en duur. Daarom zal 't beste misschien zijn de wasch om de vier weken
te verzenden. (We nemen een meisje tot 4 uur 's middags.)
Na IJ. zijn wij een dag te A. geweest tot begin v.d. avond. Jammer dat M. zoo
moe was toen. Het pleizierige was een maaltje bij Kras. Het moet in de eerste witte
broodsdagen bizonder genoegelijk zijn dat uurtje saam te zitten en zoo een jong
vrouwtje iets toe te stoppen, wat je weet, dat naar haar
[1:4]
smaak zal zijn. Ik ben zeker, dat de kellner gedacht heeft: Zóó, is-i vandaag
getrouwd? Marie raakte toen ook een beetje over haar vermoeidheid heen gelukkig.
Ik ben nu wachtende op mijn huurcontract. Zoolang ik dat niet heb leef ik in 't
onzekere. Want 't zijn me kereltjes hier. Ik leer ze nu een beetje kennen.
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Verder krijg ik elken dag brieven van M. en heb daar geregeld op te antwoorden.
Ziehier tal van oorzaken, waarom ik je eenige weken niet heb geschreven. En wat
is er met jou?
Schrijf je even?
Groeten aan Betsy en Pam
je
Jan
P.S. Marie zal waarschijnlijk toch in een gewone japon trouwen. Dus heb je dan,
e

als 't zoo blijft, geen rok noodig. We trouwen 2 helft Mei.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 19 maart 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Villa Parkzicht
19 Mrt. '97.
Beste Wim,
Zou je het volgende voor me willen doen? Juffrouw Mulder van het hotel in Ede,
stuurde mij onlangs op nieuw hare rekening in. Ik vermoed, dat jij haar mijn adres
opgegeven hebt. Ik leef hier en pension van vijftig gulden in de maand. Verder heb
ik geen cent, behalve de paar gulden, die ik een enkele keer van v. Eeden of zoo
opdoe. Maar als mijn vader, die 72 jaar is sterft, krijg ik, als zijn eenige erfgenaam,
ook zijn geld
[1:2]
en zal dan natuurlijk mijn schulden betalen. Zou jij nu zoo goed willen zijn aan juffr.
Mulder te zeggen, dat ze haar geld stellig krijgt, maar dat ze nog wat geduld moet
hebben?
Hoe gaat het jou en Betsy? Als jij mij misschien weer eens schrijven wou, zou ik
dat heel aangenaam vinden en je natuurlijk ook antwoorden. Ik ben gezond, maar
erg melancholisch, terwijl ik gelukkig de kracht heb om het niemand te laten merken.
Na vriendelijke groeten aan je vrouw en kinderen
t.t.
Willem Kloos.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 27 maart [1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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IJmuiden 27 Maart
Beste Wim, daar net je brief ontvangen. Je bent mijn oue vrind, die mij in de Kalverstr.
hebt opgepikt, en nou ben je weer weken lang voor me aan 't werk. Ik wist dat wel.
En de 14 dagen is niets hoor en ik heb je niets te vergeven, maar heel veel te danken
hoor, altijd. Ik heb, zooals ik je schreef Kloos nog wat uitgesteld en daar is nog 70
van en, omdat ik 1 April geen traktement krijg moet er nog 40 ongeveer af. Dan zal
ik als in begin April de woning leeg komt en ik schoonmaaksters moet hebben en
vracht op 't goed uit Den Haag 't wel tot 15 April uitzingen. En dingen die ik zou
moeten voorschieten omdat ik ze laat komen uit Amsterdam, matrassen, zeilen,
kleeden etc., zal ik tot na dien tijd uitstellen. En ik wou tòch wachten tot even vóór
of op Paasch om naar Z. te gaan en heb dus weinig kans vóór dien tijd
[1:2]
tot explicaties te moeten komen of de heer A. zou mij hier moeten opzoeken, wat
niet zoo licht gebeurt.
Ik dank je dus voor alles wel zeer, want 't gaat nu heel goed. Alleen heb ik een
klein sidderingetje gehad (want ik kan daar nooit tegen òp, als je in die beweringen
komt) toen je sprak van dingen die ik wèl en dingen die ik niet direct zou moeten
betalen. Dat moet je in deze weken nu niet doen, beste kerel, want dat zijn jouw
reflecties en niet de mijne. Ik had 't drie jaar lang kunnen leeren maar ik ben altijd
beroerd geweest van achter op werken, beste Wim. Ik kan nu in de verste verte niet
zeggen of ik die 400 gld. geheel noodig zal hebben (après-tout), maar ik moet niet
mijn huwelijk met schulden beginnen. Ik kan je wel beloven, dat ik je alles wat ik
over heb teruggeven kan (maar Chris 180 en Kl. 88! en de trouw-kosten), maar ik
wou zoo innig graag nu eens, als 't ware aan een nieuw financieel begin staan. Het
kan zoo niets lijden, 1300 pop en ik ben zoo vreeselijk bang, dat als ik dáár niet
mee begin bij mijn naar alle kanten afhankelijke maatschap[2:3]
pelijke pozitie, ik heel ongelukkig word en 't Marie ook maak. En ik houd zoo heel
veel van Marie. Daarom is, als die vrees weer zou opkomen, dit iets wat de
bruidsweken onherstelbaar bederven zou. En de tijd die daarop volgt. En wat zal
die tijd, als ik dien vrij en zonder abstracties doormaken mag, vol zijn van goede,
bwal

eenvoudige en innige dingen. Eerst nu, nadat je op den O.Z.V , de angst van me
wierp die me zoolang omklemd had gehouden, heb ik ten volle de heerlijkheid
doorvoeld van wat mij wachtte en in Den Haag en hier (toen zij hier was) heb ik
zooveel innigs en hartelijks en verrukts door haar lieve oogjes en lieve stemmetje
genoten, dat ik dag aan dag lijdt zoo ver van haar te zijn en terwille van Chr. nog
wat hier te moeten blijven. Marie houdt zoo innig veel van mij. Ik kan zoo heel, heel
gelukkig worden.
(Later) Nu ben ik precies den draad van dezen brief vergeten. Want onderwijl heb
ik een post moeten behandelen. En meteen moet ik het kantoor sluiten. Maar
[2:4]
ik zal je wel binnenkort weer schrijven, beste Wim. Er is nog eene verandering in
de getuigen gekomen. Nol komt óók!! Hij is met jou mijn getuige en Hein is een der
getuigen van Marie. Dus zul jullie er allen bij zijn. Ik ben daar zeer verheugd om.
Nu, beste Wim. Morgen ga ik naar Hein te A. Vandaag is Hein hier geweest. Van
de week zullen wij mekaar wel zien. Dat moeten we dan maar eens afspreken. Een
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vrije morgen van jou. Wil je niet te IJ. komen. Liever niet? Was de laatste kabeljauw
lekker? Ik stuur je weer eens, als er wat goeds is. Dag Wim, wel bedankt voor alles
en ook voor je brief.
Dag
je
Jan
Wil je nu van mij óók iets hartelijks goeds aannemen, werk je jezelf nu ook eens er
uit en kom er dan nooit weer zoo erg in, ik zou dit zoo graag je toewenschen, spiegel
je aan Rembrandt, goede Wim. Dag
je Jan

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 maart 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 28 Maart 1897.
Beste Wim,
Je hebt in lang niets van me gehoord (die zaak met Nol van 14 dagen geleden is
in orde gekomen, dank je wel) ik dacht dat ik wel iets van je zou merken als je
Pampie hier kwam brengen, is hij al hier? of hoeft het misschien niet? Gisteren heb
ik een heel plezierigen dag met Jan gehad, die bij mij geweest is, wij zijn een groot
gedeelte van den dag bij mij thuis geweest en Jan heeft mij in de diepste filosophieën
ingewijd. Hij vertelde mij ook dat jij zoo heerelijk aan 't werk bent, ik ben heel
verlangend daar wat van te zien. Ik heb den laatsten tijd, behalve mijn lessen, niets
gedaan maar ik geloof dat ik weer begin, hoewel ik dacht dat ik voor lang uitge[1:2]
praat was. Ik lees met vreeselijk veel plezier Willem Leevend. De menschen zijn,
behalve eenige uiterlijke omhullingen, nog net zoo als ze daarin worden voorgesteld.
Jullie hebt het zeker ook wel en Betsy komt er ook in voor.
De boomen hier in mijne tuinen worden prachtig, ik denk dat ze in een week in
vollen bloei zullen staan. Ik hoop dat ik hier weer een goeden tijd te gemoet ga,
want den laatsten maand was ik een beetje wanhopig.
Wim, gaan we nog naar Londen? Ik vrees dat ik voor Augustus door mijne lessen
niet zou kunnen.
Ik heb drie boeken klaar om uit te geven, maar van Looy mart steeds om daar
toe over te gaan of om er mij geld voor te geven, en ik ben door de N.G. eenigzins
aan hem gebonden zoodat ik niet wèl naar Versluys kan gaan.
Hoe maakt Betsy het?
Groet haar hartelijk van mij en Wim, jijzelf een hand van
Hein.
[1:3]
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Chap is benoemd in Indië, docent, f 500 in de maand.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 31 maart 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Villa Parkzicht
31 Maart '97
Beste Wim,
Zeer blij was ik met je brief. Maar als je wilt, ga dan even naar Mulder toe.
Gisteravond kreeg ik een tweeden brief van juffr. Mulder, wel nog vriendelijk, maar
waarin ze mij toch haar voornemen te kennen geeft mij een ‘wissel’ te sturen. Wat
dat hier is, begrijp ik niet, ik ken alleen wissels, waarbij men geld ontvangt, maar 't
zal wel zoo iets beteekenen, als iemand het mes op de keel zetten. Ik zou daardoor
natuurlijk in onaangenaamheden hier komen en juffr. Mulder zou er niets aan hebben,
want ik heb het geld niet op het oogenblik en zou ook geen middel weten om er aan
te
[1:2]
komen. Dus waarom zou ze het doen? Als mijn vader sterft, van wien ik een dertig
mille moet erven, kan ze natuurlijk zeker zijn, dat ze 't geld krijgt. Zou je haar dus
niet kunnen aan het verstand brengen, dat het het verstandigste voor haar is, nog
een beetje geduld te hebben?
Zou je heusch niet eens hier kunnen komen? Ik zou je van den trein kunnen halen,
en je zou bij mij op mijn kamer koffie kunnen drinken b.v. zonder dat iemand merkte,
dat je er was. Ik heb je in lang niet gezien, en ik zou je een heeleboel te vertellen
hebben. Misschien zou je me ook wel raad kunnen geven. Ik woon hier bij een
weduwe met een dochter van 18 en een zoon van 21, met wien ik gisteren weer
eens drie partijtjes heb zitten schaken.
[1:3]
A propos, ik heb onder mijn boeken een deeltje van Shakespeare gevonden klein
formaat, in rood bandje, Vol XII. Is dat misschien van jullie?
Doe Betsy mijn vriendel. en bel. groeten en geloof mij altijd
t.t.
Willem Kloos.

Elizabeth Witsen - van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: [± 1 april 1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:3]
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Lieve Pim, dit schrijven las ik maar vast door - ik heb er van moeten lachten. 't Is
zoo heel echt en 't heele geval ook en al wat er in staat. Die Willem toch - die
vriendelijk en bel(eefde?) groeten dat klinkt wel erg van een verren afstand dunkt
je niet? Waar plaatst hij me?
Hierbij ‘cher maitre’ ook dit kaartje uit la bella Venezia, ze zijn zeker erg ingenomen
met je schilderijen dat ze
[1:4]
er nog zoo op aandringen die biographische bizonderheden te verkondigen; je zult
het ook wel moeten doen anders zal een iegelijk denken dat geen ‘maitre’ bent. Hou
oud? wanneer jarig? en dat je de pokken hebt gehad en een ongemakkelijk jonkman
bent enz.? Hier zit Phietje en babbelt er tusschen door en leest de feuilleton en de
jongetjes zijn in de nachtrust en Bebpy is je lieve vrouwtje, dag mìjn Pim. Breng een
zakje nootmuskaatjes meê ze zijn hier zoo klein. Vooral doen als 't je blieft. Dag
mijn lieve Pim. Pam is wezen rijen met Fietje en Erikje is monter zooals je hem kent
als van ouds en van gisteren. We zitten weêr in de eetkam[er[?] die naar terpentijn
r.

riekt. D Sloos is er geweest, ik moet de poeders blijven nemen en jodium, over de
borst strepen, ik ben nog 't zelfde.
Dag Pim dag lieve Pim dag Pam
je
Bebpy

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 8 april [1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 8 April
Beste Wim,
Je hebt me nog geen boeken gestuurd, maar sinds gisteren zit ik tot over mijn
ooren in toebereidselen. Hoe dacht je dat ik boos was van de week? Ik heb er niets
van begrepen, hoe je dat kon denken; je was tot op 't laatst erg vrindelijk voor mij
en ik was heel aangedaan van je. Alleen wou ik wel graag dat je de volgende week,
als je in A. mocht zijn eens hier kwam of dat ik naar A. kwam. Dan moet je me tijdig
een briefje schrijven. Wil je doen?
Vandaag of morgen komt de woning leeg. La bête déchaînée! Dan moet ik aan
de slag. Stel je nu voor, dat juist, dat ik mijn woning zal gaan optuigen Reyseger
(de man, door wiens hulp ik naar hier ben gekomen) mij een aanmanend schrijven
zendt om toch voor alle zekerheid van hier te kunnen blijven het post-examen te
doen (d.i. kaartjes te teekenen, blijken te geven van een ijzersterk geheugen en van
't vermogen je absoluut en langen tijd te kunnen concentreeren op dingen die
heelemaal
[2:2]
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buiten je leven staan). Ik moet bekennen, dat zoo ontredderd mijn psychische staat
is (v. Deyssel zou er voor naar Aken moeten en verder) die brief mij nooit
ongelegener had kunnen komen. Ik voor mij bouw op Marie; ik verwacht dat zij mij
rust zal brengen en op de manier alsof ik een leerling ware die niet kan blijven zitten,
mij leeren zal hoe ik de kundigheden voor dat examen (dat absoluut noodig voor
ste

ste1

mij is om niet op mijn 40 jaar de bediende te zijn van die op mijn 20
tegen mij
opzagen als tegen een knappert) deelachtig zal worden. Marie weet dat niet, maar
ik wel. Ik wacht naar haar, ik reikhals naar haar, ook om orde te krijgen in mijn
gedachtengang, regelmaat in mijn psychisch leven, dat zoo'n knauw heeft gekregen
in die twee jaren stille worsteling in de loods met die vreeselijke hughes, in 't
krankzinnigmakend vooruitzicht altijd een invalide te moeten blijven. Maar... brisons.
och, ik heb zoo geleden, mijn beste Wim. Maar nu, te midden van de herrie, nu ik
me gek tuur hoe ik van f 500 een woning in mekaar zetten kan, te hooren... ga aan
je kaartjes. Een avond ben ik half mal geweest in mezelven. Je weet niet hoe
vernederend voor je zelven 't is, als je alles zou willen geven om je hartelievie hare
illuzie te willen doen hoûen, tot de concluzie te moeten komen, dat je door je eigen
malle dispositie (of zooals men dat noemt, door eigen schuld)
[1:3]
nog minder zeker dan een ander bent te blijven wonen, waar je alleen maar wonen
kan en, hoe angstwekkend het is in den nacht, de klauwen te voelen die je aangrijpen
zullen en je van je mooie ruime huisje zullen wegsleuren - en wat je je lievie niet
zou durven zeggen, zoo zeker weet je, dat ze héél bleek zou worden - om je daarna
weder te werpen in dat tuchthuis met raderen, de loods op de Voorburgwal: die
snijboonen-molen waar al je levensgeluk wordt stukgereten en je een uur of wat
per dag uitkomt en vrij om naar een derde bovenhuis aan de Oldenbarneveldtstraat
te gaan, lugubere gedachtenisse! Mijn beste Wim, jij bent zoo'n gelukkig ventje; je
hebt dat nooit gevoeld gelukkig, als je huis onder je weg zakt, je vak uit de mode
raakt en je er een nieuw bij moet nemen op 't oogenblik dat je hersenpan een beetje
gekraakt is en op den achtergrond altijd een machine, klaar om je langzaam te
vermolmen, staat... en je dat alles moet voelen net op 't oogenblik, dat je je lievie
gelukkig wil maken.
Maar... die nacht is gepasseerd. En 's morgens ben ik den brief weer eens gaan
lezen en nog eens en heb toen er uit gehaald, dat ZEd. mij beloofde van den zomer
met zijne echtgenoote te bezoeken, waaruit ik distilleerde, dat de brief meer eene
door andere omstandigheden juist nu komende raadgeving kon zijn dan de voorbode
van een imminent gevaar. Ik heb er Marie dan ook maar niet over geschreven.
Ik heb deze heele week geprobeerd verschillende
[2:4]
dingen, om zelf niet voor te schieten, te Z. te doen koopen. Maar het gaat niet; het
is door soort en prijs alles te duur om met f 500 uit te komen. En dat moet toch, want
na Chr. en Kl., heb ik maar f 130 en kan daar niets van missen, omdat mijn eigen
bed òp is, en we toch een paar dagen uit de stad moeten en ik wat ondergoed dien
bij te koopen. Marie heeft een heele week teleurstellingen gehad, vergeefsche
tochten naar Z., terugzenden van stalen, brief na brief, nu stuurt ze mij een
aandoenlijk briefje of ik 't in A. klaren wil. Ik zie er niet tegen op om dan klaar te
koomen, maar ik kan niet om geld vragen, en koopjes gaan contant, hier wat en
dáár wat. En morgen is de woning vrij, dan moet ik successievelijk een
schoonmaakster een week hebben, een man hebben voor allerlei maten, goed laten
komen uit Z. en Den H. en al is de vracht betaald menschen hebben voor afhaling
en berging, een nieuwe wereld die ik over me heen haal. Ik heb nog een 15 gld. En
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onderwijl moet ik de goedkoopste wegen zoeken voor kleeden, gordijnen, karpetten,
beddegoed. Elken dag eerder, dat je me 't geld zendt kan je voor mij groote
ongelegenheid voorkomen. Op 't oogenblik schijnt 't water me aan de lippen te gaan
staan. Schrijf je gauw?
Je
Jan
Geef Hein een boodschapje mee. Dag.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 13 april 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
13 April '97
Beste Wim,
Ik vind het heel prettig, dat je werkelijk komt. Als je wilt, kunnen we naar Hilversum
wandelen. Dat is, voor ónzen stap, drie kwartier. Maar ik hoop dat je eerst met me
naar mijn kamer wilt. Ik weet niet of ik je al geschreven heb, hoe ik woon. Mijn
huisgenooten zijn Mevr. Linn, een dame van 44 jaar met een dochter van 18 en een
zoon van 21 die den heelen dag in Amsterdam is. Mevr. Linn is een heel geschikt
mensch. Maar jij hebt natuurlijk niets met haar noodig: je zult haar waarschijnl niet
eens zien.
Mijn eenige omgang tegenwoordig bestaat in J.C. Hol, een zoon van Richard Hol,
een jongen van 24 jaar, die goede verzen
[1:2]
maakt. Bauer, die alleen maar eens komt schaken, en over zijn wedervaren praten,
is naar Londen, met Verwey.
Gisteren is Chap hier geweest. Hij komt nog ééns terug en gaat dan in het laatst
van Mei naar Indië, waar hij een betrekking heeft gekregen van f 550 in de maand.
Hij denkt een jaar of tien weg te blijven. Wie weet dus, of ik hem terug zie!
Heb je de nieuwe editie van Jacques Perk gezien? Ik heb hem. Hij kost tien pop.
Nieuwenhuis heeft hem versierd.
Verleden herfst heb ik nog eenige brieven van Saar gehad. Zij schreef o.a. ‘Van
je adres neem ik nota’. 't Kan dus best zijn, dat ze mij op een goeden dag nog den
een of andere leelijke streek bakt om de bekentenis die Vis me heeft moeten doen.
Enfin, ik ben op alles voorbereid.
Nu, Wim, na vriend. en bel. groeten aan Betsy een hartelijke hand van
[1:3]
je
Willem
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(tot ziens)
Jan doet geloof ik niets meer als geëngageerd zijn, en voor een examen werken. 't
Is jammer: 't was zoo'n fijn organisme. Kan jij hem niet eens wat schrijven en
opwekken?
Frans is substituut griffier te Veghel geworden in N. Brabant, op een salaris van
7 à 800 gulden. Op bevel der pastoors mag hij niet meer schrijven. Dus dat is ook
uit. Ik heb ook een Douze Chansons de Maeterlinck, met illustraties van Charles
Doudelet. Ken je die?

Lucie Broedelet aan Willem Witsen
Plaats: Hilversum
Datum: 24 april 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hilversum 24 April 1897.
Vereerdste hofphotograaf,
Ik schrijf natuurlijk in de veronderstelling dat Betsy en jij elkaar teruggevonden
hebben en nu veilig in Ede zitten. Ik hoop dat Betsy mij een verhaal over uw beider
avontuur schrijft. Pa stuurde 't telegram, maar aan welk adres? aan 't station, waarvan
wij bericht kregen, dat de geadresseerde niet te vinden was. Je ziet dus dat hij zijne
plicht gedaan heeft. En nu wat mijne plicht betreft, of liever de natuurlijke uiting
mijner dankbaarheid die zoolang achterwege bleef. Ik zal eens biechten. Zaterdag
kregen wij de portretten en vonden ze prachtig in alle opzichten en waren er dolblij
mee. Wat leuk dat een stukje van de kat er op is, want
[1:2]
ik ben dol op poesen. Ik was in zoo'n koortsachtigen ijver gekomen toch bijna 't
laatste stuk van mijn naaiwerk voor de zomer campagne af te krijgen, dat de uiting
mijner dankbaarheid niet vrij gevloeid zou zijn belemmerd door een afwezige
gedachte toevend bij 't despotische naaiwerk. 't Was Dinsdag maar dien dag kreeg
ik den brief niet af die na overslaan der Woensdag (Engelsche les) Donderdag
voltooid was tot een lijvig epistel aan Betsy en eene kleine nawijding aan jouw adres,
toen ik hoorde dat Betsy zelf er was wierp 't gauw in de lade van mijn schrijftafel en
snelde naar beneden waar ik tot mijn blijdschap werkelijk je vrouw vond, wie ik de
inhoud van den brief in hoofdzaak meedeelde.
[1:3]
Wij vonden 't allerliefst dat zij bij ons kwam en al die moeite gaf slechts voor een
paar uur, waarin ik nog niet te boven kon komen de zenuwachtige blijdschap over
hare onverwachte komst. En ik vrees dus dat ik lang niet hartelijk en aardig genoeg
ben geweest als een onbeholpen veulen. Maar de trein was bij allen spoed zeer
bedaard en langzaam en vertrok veel later dan hij volgens bevel hoort te doen. Was
dit wellicht oorzaak van uw niet ontmoeten? Nu komen de photo's weer aan de
beurt. Ik ben al opgehangen zonder vorm van procès en schrok nu en dan als ik mij
zelf in 't aangezicht staarde, terwijl 't mij tot nadenken stemde. Waarop ik mijzelf
eens onderzocht, alles
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[1:4]
omverhaalde en stofte enz. als ik gisteren met al mijne kasten en schrijftafel deed,
maar 't verschil was dat hierin weinig stof was en 't bij mijzelf slechter gesteld was.
Ik heb mijn verdoolde ziel, die mij zoo verwijtend van je portret aanblikte weer
opgepikt 't trots en moed ingeblazen, zoodat hij nu rondstapt zoo overmoedig als
een victoriekraaiende haan, niet wetende dat wellicht 's middags zijn nek wordt
omgedraaid of zijn kam afgevochten, of een afgestolen paling kop hem uit zijn
humeur brengt. 't Is alles verbeelding denk je maar je verneemt nu toch welk een
gevaarlijke uitwerking je portretten kunnen bezitten. Als je wist hoe blij ma en pa en
ook mijn persoon er mee zijn, vooral ma dan zou je je wellicht genoeg beloond
achten voor alle moeite. En dan nog
[2:5]
die lijst er omheen te zetten. Ma's en pa's hartelijksten dank moet ik je overbrengen
en voeg daar aan de mijne. En te bewijzen dat die niet alleen in woorden bestaat
wil ik elken dag een uur pianostudie aan Ede wijden, je moet weten dat ik van de
nuttige en zoo hoogst noodzakelijke oefeningen vreeslijk 't land heb. Maar zoo na
de treurige berichten omtrent mij uw moed niet geheel gezonken is en gij er nog
lust in hebt en de gelegenheid zich voordoet, wil ik zoo niet voor - ook niet achter
uit zijn gegaan, hoop ik. Ik heb werkelijk altijd je moed bewonderd mij bij te houden
in mijne eigenmachtige en verrassende tempo's. 't Zal wel heerlijk zijn voor je, dat
je nu een mooi atelier hebt, waar je altijd kunt werken als je wilt. Adri is nu in
Antwerpen hè, waarheen
[2:6]
ik nu ook verstuurd ben. Hij teekent alleen op de academie en heeft een mooi atelier
in 't Beiersche huis op de groote Markt en brieven mee van Pieters aan beeldhouwers
en schilders. Hij heeft eene opgewekte, werkzame omgeving noodig, hij was down
enz. En zijne brieven zijn opgewekt. Hij vindt de stad en dokken en kleeding zeer
schilderachtig. 't Verkeer is er aangenaam, openhartig, en opgeruimd dit houdt ons
jong en gezond en zal dus niet nalaten in alle opzichten van gunstigen invloed op
hem te zijn. Maar de mensch wikt, God beschikt, enz. Betsy en jij vonden 't zeker
erg naar Wimpje achter te laten, maar behalve dat de kinderen zoo uitstekend
verzorgd worden, wie zou anders dan lief tegen zoo'n snoes van een ventje kunnen
zijn. Ik hoop hem eens te zien, hoe
[2:7]
hij gegroeid is en hoe aardig hij praat en speelt. En ook zijn lief broertje Erik die
uiterlijk zoo tegengesteld is als Betsy vertelde. Ik hoop dat Betsy mij schrijven wil
omtrent u allen en hoe Wimpje vooruit gaat. Ik hoop dat 't niet opgaan der uitdrukking
uwe vrienden zijn mijne vrienden geen stoornis brengt in uw beider gevoelens
tegenover mij. Mocht het zoo zijn eh [bén[?] wat zal men er aan doen!
Gij krijgt nu meer van mij te hooren dan ik u in 't vorig schrijven toebedeelde, welk
door Betsy's komst ontijdig gestorven wicht, ik gisteren bij de kasten schoonmaak
niet vieren deelde maar versnipperde. En met dit treurig resultaat mijner
overpeinzingen drijft nu de wind of verrotting of andere macht vrij zijn spel. Beste,
...... (ik weet niet recht
[2:8]
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en nu nog minder dan vroeger wat ik zetten zal mijnheer, Wim, Willem, vrije keus
laat ik je tusschen dezen of welke uitdrukking die je nog prefereert) ontvang den
oprechtsten dank en hartelijkste groeten mijner ouders, bij welke ik met niet minder
oprechtheid en hartelijkheid de mijne voeg.
Geloof mij na liefste groeten aan Betsy, Erik en Wimpje als je hem ziet
je toegen.
Lucie.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Veghel
Datum: 2 mei 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Veghel 2 Mei 1897
Beste Wim,
Sinds lang wilde ik je schrijven en vooral sinds onze ontmoeting in het Panopticum
nu twee maanden ruim geleden. Maar mijn nieuwe levenswijze, omgeving en werk
hebben de boel in de war geschopt en zoo werd telkens uitgesteld. Het is hier een
van de weinige (geloof ik) plaatsen die geheel zonder charme zijn en men moet
daarom zijn steunpunt in zich zelf zoeken, want bosschen zijn hier niet in de nabijheid
en ook geen heuvels of hei deze laatste begint pas op een uur afstands. Doch
werken is aangenaam en wanneer men dat slechts kan doen is het wel uit te houden,
tenzij het waar is wat eenige beweren dat men om goed werk te leveren noodig
heeft wat de Duitschen noemen ‘anregung’.
[1:2]
Ik benijd je daarom, want je zit daar ginds in Ede op een mooie groote hei en geloof
ik vlak bij groote bosschen, en zooals ik van tijd tot tijd in de couranten zie, zijt ge
zeer productief: schilderijen etsen etc. Zoo'n goed hei en bosch, waar men niet door
allerlei sloten telkens gehinderd wordt in het loopen doet veel voor de vreugde van
het bestaan. Frequenteer je ook menschen daar? Hier is ieder zoo te zeggen op
zich zelf en gaat hij als indigène van het dorp niet met andere indigènes van hier
om, wat voor den nieuw aangekomenen zeer aangenaam is daar hij in dat opzicht
niet tegenover een kliek komt te staan.
Kloos zit zeker nog steeds in Bussum midden in de Gooilandsche Kunstschool
en van Eeden zie ik in een advertentie heeft een nieuw drama
[1:3]
uitgegeven, Lioba! Misschien wel een gelukkig gevonden naam doch zeker ook een
lang gezochte. Hoe is het? In elk geval gaat onze voortreffelijke vriend steeds door
terwijl de dichter Gorter zijn buurman het niet verder dan Mei schijnt te brengen.
Ik zag onlangs in den Haag in het Mauritshuis een schilderij van een Italiaan dat
3 zingende jongens of jonge meisjes voorstelt. Het kwam mij voortreffelijk voor. Kent
ge dat?
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Addio ik hoop dat je je dezen zomer eens hier laat zien 't is niet ver en van den
Bosch uit makkelijk met den stoomtram te bereiken. Doe mijn groeten aan Betsy
en laat spoedig ook iets van je hooren.
Hartelijk groetend
t.t.
Trifouillard

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 3 mei 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijkstelegraaf]
IJmuiden 3 Mei [189]7.
Beste Wim, Hein is hier vanmiddag met een glunder gezicht komen aanzeilen en
zelden is hij zoo gauw hij met me op straat was met zijn boodschap aangekomen
als nu. Hij is wèl wat je verleden noemde een waardig jongeling. Wij hebben saam
gegeten, heel veel; ik had nog een pond biefstuk laten komen en we hebben alles
leeggegeten en daarna Hein nog sneden roggebrood met vleesch. Ik zei: roggebrood
's middags, dat is net als bij Riche. ‘Avec du poisson’, zei de schalk er bij. Maar, dit
nam niet weg, dat hij met graagte at. Onderwijl bleef hij aldoor even lollig; hij wierp
een touwtje van de rollade op 't kleed en zei toen, 't steelsgewijs doende, dat hij
dacht, dat er een hond in de kamer was en zulke dingen. Daarna gingen we naar
't Sailors-home thee drinken en toen naar de Semaphore, waar Hein in de mast
klom en na de kijker gebruikt te hebben, den loodsleerling 20 ct. wou
[1:2]
geven, zorgvuldig uit zijn portemonnaie ter sluik bij een gegaard, waarvan de
loodsleerling echter zei: wees wijzer, meneer, en 't niet aannam, wat Hein zoo in
de war maakte, dat hij even buiten de Semaphore stil moest staan en in de lucht
kijken, heel lang, en heel langzaam weer komende in de dingen van 't eeuwige.
Daarna hebben we in mijn donkere kamer thee gedronken en ben ik naar kantoor
gegaan en Hein naar den trein. Hein maakte mij ook een ½ fleschje Rhum present.
Maar nu moet ik je nog even praten, beste Wim. Ik heb nu door jouw toedoen,
dat de molensteen van mij is weggenomen en als ik nu maar blijf leven als een
zuinig man tot 1 Juni en door geen overgroote eischen voor mijn nieuwe leven het
herstelde evenwicht verloren doe gaan, ga ik een rustig en kalm leven te gemoet,
't welk een leven is overeenkomstig mijn moreele behoeften. Ik heb dit door jouw
oplettendheid en ik zeg je van uit mij-zelven (my deep self) dat ik 't zóó voel en 't
voor mij zóó is. Hoe blij ben ik dan ook, dat je met Betsy bij mijn trouwen zult zijn.
Ik heb altijd van den eersten dag, dat ik je gezien heb af, tegenover al je doen, een
gevoel gehad van erkentelijkheid en zóó ben ik zoo zeer erken[1:3]
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telijk in mijn gevoel voor je vrindelijkheid om bij mijn trouwen te zijn als voor al je
andere handelingen. Het hééft me werkelijk iets gekost Donderdag niet met je mee
te gaan, maar zoo erkentelijk ik je blijf, dat je toen even gekomen bent, zoo sterk
voelde ik óók, dat ik 't niet mòcht doen, om niet dingen in me op zij te zetten, die
me lief zijn en waaraan ik van mijn natuur uit altijd geofferd heb en dan gelukkig
was. Maar vroeger ging dat alles in me zelven en bleef daarin; nu bemerkte ik
in-eens, dat ik je teleurstelde d.i. in mijn oogen: bedroefde. En dat was mijn bedoeling
niet. En zoo dikwijls ik me zou mogen stellen lijnrecht tegen een gul-weg opgekomen
plan van jou, zoo dikwijls moet ik je heel ernstig verklaren, dat 't mij een heel bizonder
leed doe je te moeten teleurstellen.
Wil ik je nu schrijven van mijn woning en mijn huisraad? Of wil je liever het alles
afwachten?
Schrijf je eens gauw? Gaat 't Betsy en Pam goed?
t.t.
Jan.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 12 mei 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Villa Parkzicht
12 Mei '97.
Beste Wim,
Ik zie met verlangen je komst te gemoet. Ik heb je een heelen boel te vertellen,
waar je wel met schuin-neêr getrokken lip om lachen zult. Het spijt me erg, dat ik
niet thuis was, toen Betsy mij voor de tweede keer bezocht. Doe haar mijn vriendelijke
groeten (‘beleefd’ mag ik niet meer tegen haar zijn, heeft ze gezegd) en
geloof mij
t.t.
Willem Kloos.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Veghel
Datum: [±14] mei 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Veghel Mei 1897
Beste Wim, ik heb juist aan onzen vriend Ising geschreven en daar uw antwoord
op mijn laatsten brief nog niet gearriveerd is, zal ik nog maar wat met u praten. Ik
heb het noodig want ik ben reeds half versuft. Ge kunt begrijpen dat het bericht van
mijn benoeming tot griffier mijn gedachtenloop geheel in de war heeft gezonden. Ik
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schrijf juist aan Ising dat ik het zoo jammer voor mij vond dat onze ontmoeting in
het Panopticum in Amsterdam in Februari zoo kort was. Maar het lag aan den
weinigen tijd die ik had en ik moest 's anderen daags vroeg weg. Buitenkansjes om
oude goede vrienden te treffen vallen me niet meer te beurt. Je moest weten wat
een curieuze negorij dat het hier is. Men is
[1:2]
me komen vragen om toch vooral geen slechte boeken in de gemeente te
verspreiden. Men wist wel dat ik aanstootelijke boeken had geschreven maar men
verzocht toch de menschen hier daarvan niet in kennis te stellen. Ja, een mijnheer
die Zola had gelezen had hier geen vrouw kunnen krijgen daarom. Nooit wordt hier
meer gedanst en schaatsenrijden voor dames is ten strengste verboden. Ik heb
reeds veel plaatsen gezien maar een zoo door nieuwsgierigheid geexaspereerd
nest heb ik niet ontmoet. Dan zal Ede vrij wat beter zijn denk ik en kunt ge met meer
rust arbeiden. Ik moet het hier eens aanzien en anders maar verplaatsing vragen.
Gisteren ontving ik een communicatie van ondertrouw van Hofker. De lui schijnen
toch allemaal
[1:3]
in het huwelijk hun heil te zoeken en het is misschien de ware wijsheid. Het drukkend
gewicht van het huwelijk doet de ideeën opborrelen geloof ik en de band door één
vrouw gelegd drijft den man in de rechte lijn die het verste leidt. Heb ik gelijk of
ongelijk gij hebt de ervaring opgedaan?
Zeg me ook eens bij gelegenheid of er nog in Frankrijk iets verschijnt dat de moeite
van het lezen waard is. Ik verneem zoo weinig hier. Men zal geloof ik weer naar het
oude moeten grijpen.
Addio Wim. In de hoop dat wanneer ik je nog eens aan het station zie, gij mij niet
meer zult negeeren
t.t.
F Erens

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen en Elizabeth Witsen-van
Vloten
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [± 14 mei 1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, beste Betsy, o, o, wat een nooit gekende pleizierige dagen. Aan den
eenen kant vreeselijk veel te doen, het kantoor, het huis dat ik aankleed, de goederen
die ik ontvang, de schoonmaakster die ik bekijf en waarop ik uitvaar om gebroken
ruiten en lens gemaakte pompen, een extra gelegenheid om lucht te geven aan wat
er door veel matrozenbloed in me zit (ik mag tegen jullie wel alles zeggen; ik heb
gemerkt, dat ik in drukke tijden, zooals nu graag van een ‘knoop’ hou; ik vind 't dol
prettig de menschen er mee aan 't schrikken te maken)... en aan den anderen kant
't genot te denken aan de verrassing die de klaargemaakte
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[1:2]
woning voor mijn nog-kind-zijnde lieveling zal zijn, hoe erkentelijk ze zal wezen, hoe
ze naar me verlangen zal, als ik even weg ben, och zoo véél... en nu een postpakket
brieven die ze mij zendt om mij ook wat te laten lezen. En in die brieven jullie
hartelijken brief en je hartelijken, juist voor ons uitgekozen cadeautje... ik zou jullie
omhelzen kunnen, zoo wèl in onzen geest bedacht, ik 't vin. Je brief, Betsy, heb ik
met heel veel pret gelezen en ik kan wel zien dat je de vrouw van een schilder bent,
want je teekent magnifiek. En, wat zeg je, krijg ik een teekening? Of gesneden werk
van Wim? Ik ben erg verlangend 't te weten. Schrijf me eens gauw. Hein heeft eens
gezegd:
[1:3]
Als je trouwt krijg je van Wim een teekening ‘met alles er op’. Dit is wel de meest
pleizierige, levenslustige omschrijving voor ‘teekening’ en net iets voor Hein om 't
zóó uit te drukken.
Overigens, de brieven en briefkaarten die ik in 't pakket vin, hebben me zoo
aan-gedaan. Ik wist niet, dat er zooveel vrindelijke gedachten rondzweefden door
de lucht. Van Willem een hartelijken, accuraten, in 't sentiment van een ‘ouderen
vriend’ aan een ‘ouden-vriend’ opgezetten brief met de, met een even-opgeheven
vinger, gedane waarschuwing er in, toch altijd een plaatsje optehouden in mijn hartje
voor ‘mijn kunst’. Wat is Willem toch altijd, in den goeden zin, deftig en waardig.
Verder een briefk. van Karel uit ‘Rosenbad’. Daar zal de oue heer op hebben zitten
turen
[1:4]
als een os op de rooie umbrella van een engelsche Miss. ‘Wat doet die meneer?’
Het is overigens om te barsten als je altijd gedacht heb er te wezen en je ziet anderen
gewoonweg schrijven: ‘Rosenbad den zoveelsten’. We hebben overigens met onzen
ijdeltuitigen vader geweldig veel te stellen. Elken dag wil hij wat anders. Er is te
weinig reclame bij voor hem en ‘Mettray’. Het is ijselijk grof, maar 't is zoo. Gelukkig
ziet Marie 't niet zóó, schijnt 't en 't is te griezelig er over te spreken en dient ook tot
niets, want ze is intuïtief tegen al zijn plannetjes uit eigen bescheidenheid en afkeer
van etalage tegenover de menschen, zoodat ZEd. voortdurend zijn plannen in duigen
ziet vallen. Ge kunt je voorstellen wat 't is voor hem er buiten te blijven met ‘Mettray’.
Toch heeft hij 't me gebakken in de advertenties ‘Ned Mettray’ te zetten in pl. van
‘Gorsel’,
[2:5]
wat behoorde, omdat Mettray een instelling en Gorsel een gemeente is en dit laatste
dus alleenlijk als woonplaats kan dienen. Overigens hebben we pas een receptie
bezworen of ZEd. krijgt plan ons in een kerk te laten trouwen, of de dominé thuis te
laten komen, of in de kerk van Mettray, in welk laatste geval ZEd. dan nog een
aanspraak wilde houden voor de jongens van Mettray, om Marie niet alleen thuis,
maar ook nog publiekelijk aan 't weenen te krijgen. Een mooie mosch! Het zou (dit
laatste) daarom vooral zoo pleizierig zijn, (denkt de vos) omdat hij dan in ‘'t jaarboekje
voor de begunstigers van Mettray’ konde schrijven: ‘Nog een eigenaardige,
eenvoudige plechtigheid had in 't einde van de maand Mei dezes jaars in 't
vriendelijke kerkje van onze kolo[2:6]
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nie plaats. Onze ijverige directeur, de heer J.P. Adelink, had dáár het genoegen zijn
22 jarige dochter, een aanvallig meisje, door Dominé Pimpelaar uit Zutfen, met....
in den echt te zien verbinden......
Daarna sprak de vader, hoogelijk aangedaan, eenige gevoelvolle woorden tot de
van alle zijden toegestroomde menigte. Reeds éénmaal was zijn vaderhart
verscheurd geweest, toen zijn veelbelovende zoon, nu 4 jaar geleden het land
verlaten had om een rijke toekomst te oogsten op de velden der nauwgezetheid en
des plichts....
Diepbewogen hoorden de aanwezigen,......’
Maar ongelukkig hebben wij allen
[2:7]
gezworen (ook de huisgenoten) nu verder geen enkele verandering toetelaten,
zoodat er getrouwd zal worden in 't Stadhuis, daarna gemaald (zonder invité's
behalve de getuigen) en als dat alles is vast gesteld en de kok besteld en de
invitatiebrieven aan jullie verzonden, krijgt ZEd. nog een vriendelijk briefje van mij
om hem te verzoeken buiten een malligheidje aan tafel of zoo, geen menschen aan
't huilen te maken. Dan volgt op 't laatst nog een mondeling verzoek van mij om de
trouw- en bedank advertentie (die moet erbij zeit-i) eenvoudig te maken. Dan mag
hij er Mettray ònder zetten, wat toch zijn eenige liefhebberij is: Adelink - Mettray directeur - Mettray - J.P. Adelink - Adelink - Adelink - Nederlandsch-Mettray. Het
huwelijk is niets, hij heeft me nooit
[2:8]
er eens aardig over gesproken; hij weet niets van Marie te zeggen, niets hoegenaamd
niets; van de getuigen en de kennissen vraagt hij alleen vervelend: ‘Wat doet die
meneer’; hij voor zich zou alleen op een preekstoel willen staan en galmen:
‘vaderhart, liefste kind, directeur, diepbewogen, Mettray, Adelink, vaderhart, ik heb
U lief, ik ben Uw vader, weet ge wat 't zeggen wil als een vader zijn kind verliest,
Nederlandsch Mettray’.
Daar van dit alles niets komt, heeft zijn Edele in alles slechts een matige
belangstelling, benevens een groote vrees voor niet deftig genoeg te zullen zijn op
den grooten dag.
En nu, mijn beste vrienden: Leve mijn lieveling, die ik van den zomer een
heerlijk-pleizierigen zomer ga bezorgen. Hartelijke groeten en weer gauw aan 't
werk.
Dag
Jan
[1:1]*
Later: Ontbrak mij den tijd niet, dan zou ik je beschrijven hoe verrukkelijk ik op den
avond van mijn ondertrouw te A. ontv. ben door N., M. en H.

Arthur Henri Christiaan Briët aan Willem Witsen
Plaats: Nunspeet
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Datum: [1/2[?]8 mei 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Nunspeet [1/2[?]8 Mei 97.
Waarde Vriend,
Heelhuids alhier bij mijne huisgoden en -godinnen teruggekeerd, na o.a. aan het
station te Ede onder ijzeren hekken en slagboomen te zijn doorgekropen, voorbij
den aanrollenden stoomwagen te zijn gerend, aan het kaartjes-bureau mijn hoofd
verbrijzeld en door een en ander verzuimd te hebben bij tijds Mevrouw uit het raampje
een afscheids groet toe te wuiven, - zet ik mij nu weer kalm neder om Ulieden beiden
dank te zeggen voor de betoonde gastvrijheid, de frissche en versterkende (zoowel
physieke als psychische) middelen die ik ingenomen heb, alsmede voor de practische
wenken op het gebied van etskunst en ‘last not least’ voor de wasem van bonhomie
en liefelijkheid die Ulieder sweet home uitstoomt en waarvan ik, bij aankomst, als
een droge, stoffige spons, direct een
[1:2]
groote dosis geabsorbeerd heb en bij mijn vertrek geheel van doordrongen was.
(Daar een droge spons voor een of andere ‘geur’ tamelijk onverschillig blijft liep
laatste vergelijking gevaar van mank te gaan - gelieve daarom wat ‘uitgestoomde
wasem’ voor lief te nemen en alleen op de bedoeling te letten.)
Ik verheug mij bij voorbaat ook al in de ontvangst van je kranige en toonvolle
studie waarvoor ik van de overblijfselen van een oude kast, hoop ik, een geschikte
lijst zal kunnen bewerken en een waardigen plaats in mijn salon- ontbijt- koffiedrinken eetvertrek zal bestemmen.
Hoewel ik een aanhangsel waar een vunzig ‘commercieel’ luchtje aan is, aan dit
episteltje liever zou besparen, is het niet zoozeer de angst
[1:3]
voor tweemaal frankeerkosten te betalen als wel het vuur van mijn driften en lusten
dat mij doet besluiten in eens maar overtespringen op een geheel ander terrein en
mij daarop te vertoonen in de nationale dracht van een Parijschen voddenraper.
Onder de velerlei pampieren die ik daar in den hoek van den tuin van je villa heb
aangetroffen wou ik graag één aan mijn haakje slaan, al zitten er misschien
meerderen op te loeren. Als poppetjes-knutselaar ben ik min of meer gecharmeerd
door dat plaatje waar een meisje vóór de wind loopt te breien aan een zwarte kous.
Vergeet nu eens dat de persoon die je de volgende vraag stelt, toevallig een
dankbare gast is, en beantwoord die s.v.p. zoo spoedig mogelijk alsof de vrager
[1:4]
een doortrapte gauwdief is die op een voordeeltje aast en waarvan je diensvolgens
gauw wilt afwezen. (Alleen worden schurken op dit ondermaansche doorgaans
schappelijk behandeld, en verzoek ik je nederig deze usances ook nu aan te houden):
Hoeveel honderd pop vraag je voor die teekening? En ben je bereid om aan van
Wisseling en Groesbeek, indien zij verwachten deze teekening voor hun nog
disponibel te vinden te schrijven dat, (indien dit nl. geschiedt) de rakker die je de
teekening afhandig maakte, bij tusschenpoozen, in de gedaante van een
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steunzoekenden artist, een vriend van je is? Laat ik je nog even zeggen dat indien
de koop tot stand komt het exposeeren met de overige bij van Wisseling volstrekt
geen bezwaar is, de koopsom ten spoedigste zal geremitteerd worden, en de
teekening naar believen als bij van Wisseling verkocht, beschouwd mag worden.
Alleen is de bemiddeling van v. Wisseling een ongewenscht iets, wat ik hoop dat je
om mij een persoonlijken dienst te bewijzen uit den weg kunt ruimen.
Tabé, met vele groeten aan Mevrouw ook van mijn vrouw en in gedachten aan de
jongens
van je je toegenegene vriend
Arthur Briët
P.S. Kan het zijn dat het huis dat gijl. nu bewoont voor een jaar of.... tien een poosje
is bewoond geworden door een gepensioneerd officier ‘Weber’ en zijne vrouw,
dillettant-schilderes-met Amerikaan[sche[?] familie van me?
P.S. Wil s.v.p. de knecht zeggen dat er bij de Posthoorn 2,5 cts. drinkgeld voor
hem ligt van mijn telegram die niet verzonden is, daar de correspondentie gisteravond
al gesloten was?

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 20 mei 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1015

[1:1]
[briefhoofd Hotel Adrian, Amsterdam]
20 Mei [189]7
Hoe gaat 't toch met Pammy lieve vrouwfie, 'k ben er niet erg gerust op; hij hoestte
zoo, kreeg 'k maar een briefje van je van morgen maar 'k denk 't niet! Gisteren toen
'k stond te drukken kwam.. wie denk je? 't Is toch 'n curieuse jongen, 'k geloof dat
hij altijd bezig is met zich zelf maar hij uit 't bijna heelemaal niet. Als hij schrijft merk
je 't pas. Begrijp je wel wie 't was? onze goeie Briët. Hij kwam voor de expositie van
Valk maar was er niet erg enthousiast over. 't Drukken
[1:2]
ging gisteren niet goed omdat Arie 't papier veel te nat gemaakt had. Daardoor
kwamen er plooien in de dekens en die barstten stuk zoodat 'k er uit moest scheiden.
Toen heb 'k Briët meê genomen naar Hein, maar die was weer in Hilversum, en
toen naar Nol. Toen hebben wij een beetje voor American gezeten maar Nol was
niet erg aardig tegen den jongen: Nol ziet zoo oppervlakkig en beoordeelde hem 'n
provinciaal. We hebben Hein van den trein gehaald en samen gegeten bij Nol en
Mina. Chap is gisteren
[1:3]
naar Indië vertrokken. Hein en Nol zijn even aan den trein geweest.
De etsen zoo ver 'k ze gisteren gedrukt heb, de twee Edesche kleine en de
Rotterdammer, vallen erg tegen. Ik heb er een hoop aan te doen!
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Dag lieve Vroufie ik had hier 'n mooie kamer aan de straat met 'n 2 persoons bed,
je hadt er zoo best bij gekund!
Ik zal wel niet thuis komen van avond, bestel 't rijtuig maar gauw af als je dezen
van avond krijgt. Ik kom zeker morgen avond. Schrijf je nog even? Als hij nog op
de post
[1:4]
gebracht wordt krijg 'k hem om acht uur morgen ochtend.
Dag lieveling geef Pam en Erik 'n zoentje van Vafie. Dag Beb 'k ga aan mijn werk,
je Mannie
Pim.
Gisteren morgen heb 'k 'n lang gesprek gehad met Veth - hij zei 'n heeleboel wat
Beb mischien wel had willen onderschrijven! Maar 't is nu zoo dat 'k eens bij hem
ga als ik in Bussum kom.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 juni 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1016

[1:1]
[briefhoofd Hotel Adrian, Amsterdam]
10 Juni [189]7
Goeie morge lieve vrouwtje hoe is 't nu met je? Neem je wel geregeld je drankje en
blijf je wel een beetje in bed? Zal je niet te gauw denken dat je beter bent? Je bent
zoo'n gauwtje! En Erik, maakt die 't je niet lastig, de kleine guit - ik hoor hem aldoor
druk kraaien en springen in z'n wieg - naast Beb d'r bed. En Pammy? Je zult mij nu
wel niet schrijven, nu, dat is niets, hoû je maar rustig - ik denk toch heel veel aan
mijn lievelingen en weet precies wat ze doen.
Gisteren ben 'k nog bij papa geweest - hij had je juist geschreven en was in de
meening dat Erik van daag jarig was! - 't Drukken ging gisteren
[1:2]
heel slecht; 'k geloof dat ik te lang aan die etsen gewerkt heb - 'k moet er weer veel
uit maken en heb veel meer er aan te doen dan ik dacht. Ik heb de rouleau bij mij
en vernis en alles maar 't zal nu wel Saterdag worden, dus kom ik op den eten en
met Hein. Maar ik heb den koetsier gezegd van Vrijdag avond dus laat Gerrit dat
afzeggen. Nu moet ik weer aan 't werk. Groesbeek is in Londen. Dag lieveling,
morgen schrijf 'k weêr even en heb je elken avond een nacht groetje van je jongen.
Ik ben Jan tegengekomen en 2 min. gesproken; hij had zoo'n haast om weer in IJ.
te zijn. Hij was zóo gelukkig!
Dag lief; Pim ook, - dag Bebpy mijn.
[1:3]
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Van Eeden gesproken bij v. Wisselingh. Wat zag hij er uit!! Hij was heel gedwongen
en ongemakkelijk en ging gauw weg; probeerde vriendelijke dingen te zeggen maar
't ging niet. Martha niet gezien.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [11 juni 1897]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 927

[1:1]
[briefhoofd Hotel Adrian, Amsterdam]
Vrijdag morgen
Lieve vrouwfie, hoe gaat 't met 't buikje? Is 't al beter of heb je Hoornman[?] eens
laten komen? Je moest anders zelf ook maar eens aan de Revalenta. Van daag zal
ik de groote bus zenden.
De etsen zijn vreeselijk tegen gevallen. Ik wist niet wat 'k zag. Vooral 't kolkje en
de meisjes daar zal 'k nog 'n sjouw aan hebben. Anders maar overmaken. De Zwart
was er ook juist gisteren met 'n ets die 'k voor hem gedrukt heb. Hij was verrukt en
woû mij om de hals vallen doch mijn zwarte kiel
[1:2]
o.a. heeft hem daarvan terug gehouden. v. Wisselingh heb 'k nog niet gezien.
Eergisteren heb 'k hem mis geloopen en gisteren was hij in Amersfoort. Ook
Groesbeek heb 'k nog niet gezien. Lieve Beb, als je 't goedvindt breng ik Hein en
Dientje meê morgen avond. Hein gaat dan naar Mulder en Dientje komt onder de
hoede van vrouwfie. Ze gaan Maandag dan weer terug. Hoe vin je 't plannetje? Als
't buikje nog niet beter is of Erikje is 'n beetje knutterig of zoo, telegrafeer morgen
ochtend dan even dat 't niet kan (adres v. Wisselingh 23 Spui) dat heb 'k met Hein
afgesproken. Nu ga ik aan 't werk. Veel klappertjes voor moefie voor zoete Pam en
lieve Erikje.
Dag Moef, dag Pammy dag Erikje.
Vafie

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [12 juni 1897?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 925

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Saturdagmorgen
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Ik zou wel graag willen doen wat Beb 't liefste heeft maar ik kan onmogelijk
vanmiddag weg om 3.31 omdat ik wou trachten klaar te komen met drukken en ik
heb zóo veel nog te doen dat dat niet eens zeker is. Ik kom daarom liever morgen
ochtend met den trein die om 11.25 in Dordt is dan hoef ik niet te reizen met mijn
tasch en om van avond om half negen aan te komen; wel, dat is bijna kinderen
bedtijd en voor mij ongeschikt.
Dus tot morgen. Het drukken gaat nu prachtig; zoo is 't 'n prettig, hoewel
vermoeiend werk.
Dag lief, kom je me halen?
Je
Pim.

Hendricus Johannes Boeken aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 10 juli 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 10 Juli 1897.
Waarde Betsy,
Wees hartelijk gelukgewenscht en Wim ook, met den eersten geboortedag van
uwlieder jongsten spruit. Ik voeg hierbij de gelukwenschen van eene éénige vriendin,
wier lot zich in de laatste tijden eenigzins aan het mijne, in spijt van alle tegenspoed
maar in hoop op beter, is begonnen te verbinden. Zij is ulieden geheel onbekend.
Ontvang ook onze hartelijke gelukwenschen voor je eigen verjaardag. Je vraagt
waarom ik nu reeds alles uit ons beider naam doe? Ik heb Dientje (hier hebt ge
reeds haar voornaam) reeds veel van je verteld, onder anderen dat het een van je
genoegens is mij een beetje of veel voor de gek te houden en nu hoopt ze dat wel
eens van je te
[1:2]
leeren, want nu is ze daar nog niet aan toe, ze is daar nu nog te veel - hm - voor.
Vergeef den eenigzins vreemden toon van dezen brief, die komt doordat ik mij
eensdeels zeer gelukkig en vol moed gevoel, andersdeels mij meer dan ooit benepen
voel door mijn omstandigheden, maar ik hoop toch wel dat daar door volhouden op
den duur verandering in zal komen.
Ik blijf na hartelijke groeten
Hein
Ter wille van de compleetheid voeg ik hier nog even bij dat het meisje in kwestie
heet Adriana Coorengel geboren op Timor 1866, woont Ceijntuurbaan 268.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 juli 1897
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Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1028

[1:1]
[briefhoofd Hotel Adrian, Amsterdam]
Saterdag
24 Juli 1897
Heerlijk dat briefje van Beb - 'k zal wel aan je denken hoor, aan zee, - maar van
wandelingen in de duinen zal wel niet veel komen. Ik kreeg een heel heusch antwoord
van Ger op mijn briefkaart. Ik ga nu over 'n half uur naar Leiden. Je vraagt naar de
etsen; die zijn enorm meê gevallen; ik heb maar twee platen kunnen drukken behalve
Briët, maar verschillende afdrukken en die breng ik meê. Groenendaal is
geaccepteerd. Gisteren heb 'k een aardige dag gehad bij Willem. Hij was zoo leuk,
zoo bedaard en ironisch, niet meer heftig zooals vroeger en heel hartelijk en vrolijk.
[1:2]
We zijn gewandeld naar Laren en hebben daar koffie gedronken, buiten, - en toen
weer terug over den Gooischen boer. Ik heb niemand anders gesproken en zelfs
niet gezien; om vijf uur was 'k weer in de stad. Willem heeft vreeselijk gelachen om
allerlei flauwe kinderachtigheden van je man; maar hij heeft mij, van zijn kant,
confidenties gedaan die heel bedenkelijk zijn: betreffende Lucie! Bedenkelijk om
zijn uitleg; enfin je weet 't wel. Hij wou heel graag eens 'n dag in E. komen maar hij
is bang voor Mulder! Nu moet ik uitscheiden lieve Beb. O ja, ik ga waarschijnlijk van
Noordwijk terug over IJmuiden
[1:3]
om Jan en Marie eens te bezoeken. Ik heb 't Jan geschreven, maar 'k kan er niet
blijven eten omdat 'k dan geen aansluiting meer heb met de Staats, - 'k moet er dus
om 4 uur van daan. Ik kom dus morgen avond gewonen tijd. Komt Beb me dan
halen? Ik heb 'n meloentje bij Hoek gehaald voor mama en een tros druiven voor
Kitty als ze die lust. - Wat naar voor Baukema en z'n vrouw om voor niets te komen!
De brief aan Willy K. is bij v.W. ontvangen en aan Dijs gegeven. Ik heb hem niet
gezien maar zal hem schrijven. Dag lieveling, tot morgen. Ik verlang erg naar de
portretten.
Veel zoentjes voor Beb en de jongetjes van
Vafie

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [± 30 juli 1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Hein schrijft mij bijgaanden brief. Hij schijnt 't laatst dat hij je gesproken
heeft je niet naar wensch te hebben kunnen spreken. Ik heb hem zoo gauw ik kon
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geschreven. Kom je misschien gauw in A. en zoek je hem dan eens op? Natuurlijk
weet hij niet, dat ik je dezen zend (ik bedoel den brief van hèm). De Kronieken heb
ik ontvangen. Je hadt ze heel zorgvuldig opgezocht van Mei-einde af. Het was heel
vrindelijk van je. Zeg Betsy, dat we vandaag aan den inmaak
[1:2]
zijn begonnen: snijboonen, Marie insteken en ik draaien, alles op de manier van 2
miertjes die voor den winter zorgen.
Groeten aan B. van ons
t.t.
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 2 augustus 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
2 Aug. '97
Beste Wim,
Dank, met een hand, voor je sigaren. Ik heb een plan, dat je wel aardig zal vinden.
v. Meurs zal zijn best doen van v. Eeden te verkrijgen, dat ik van mijn eigen geld
(die f 300 van de bekroning) een phiz kan koopen. Als het lukt, neem ik mijn
instrument meê naar Ede, zoodra je me wilt hebben. v. Meurs zelf kan phizzen, en
zal het mij leeren.
Als je mij gauw eens schrijven woudt, zou je mij een groot genoegen doen, dat
weet je.
Na vriend. groeten aan Mevrouw Wim, geb. Betsy (ik wou eerst zeggen Bathseba,
maar dat dorst ik niet) en den kleinen Wim, die de voetstappen zijns vaders moog
drukken,
je

Willem

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 augustus 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 943

[1:1]
[briefhoofd Hotel Adrian, Amsterdam]
5 Aug. [189]7
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Wat was dat nou 'n aardig, lief, prettig briefje van mijn Beb. Ik heb daar bij je gezeten
en alles gezien en alles gehoord met mijn lieveling, en de geur van de Jalapa kwam
in m'n neusje - 't is dan toch ook 'n heerlijk plekje vooral in den avond zoó'n avond
en met Beb! Lieveling ik verlang erg om bij je te zijn en 'k verlang vreeselijk om weer
rustig aan je portret bezig te zijn. Gisteren was Groesbeek er weer niet en Eilers
gaat van daag naar buiten voor 'n week of wat, - 'k hoop nu Groesbeek van daag
te spreken. De drukken vallen allemaal meê tot nog toe. Vandaag druk ik Mont
albaan
[1:2]
en een definitieve voor Groenendaal voor de uitgave. Ik ben nieuwsgierig of Dijs er
morgen avond is als 'k thuis kom. Kom je mij halen Beb? Als je niet alleen komt
vraag dan aan Gerrit of 't voor hem te laat is om mijn tassen te komen halen, dat
zal hij wel willen doen, dan kunnen wij loopen. Maar zijn jullie te moei, zend mij dan
'n rijtuig. Eergisteren heb ik in mijn eentje in den Centraal gegeten, 's avonds met
Hendriks naar Sonsbeek gewandeld en den trein gemist! Gelukkig dat ik niet naar
huis moest, dan had ik 't vreeselijk gevonden, nu kon 't mij niet veel schelen; ik heb
gelogeerd in de Zon; en den volgenden ochtend Ede voorbij gespoord in den
Harmonica trein.
[1:3]
Heeft die zoete Pam het pleistertje laten zitten? Geef hem toch 'n zoentje van Vafie;
hij stond zoo aardig, heerlijk gezellig, bij moefie in 't rijtuig! Nu lieveling, tot morgen,
als je dezen krijgt liggen de makkertjes weêr rustig te slapen na de warmte van den
dag! Wat 'n hitte hier, daar heb je geen begrip van.
Dag mijn Beb, 'n hartelijk zoentje van
je liefh. mannie
Pim

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 augustus 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam
12 Augs. 97.
Beste Wim,
Hartelijk gelukgewenscht met je jaardag en alles goeds in het Nieuwe-jaar.
Ik feliciteer je ook met het Ridderschap van Adelink. Goed dat Jan getrouwd is,
want er is nu geen huis meer met hem te houden. Het viel mij van Miessie mee, dat
ze Jannie in de zee kwam verrassen. Het is heel aardig, maar zij moeten oppassen
met de veldwachters.
De expeditie naar Goes
[1:2]
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is redelijk afgeloopen. Ik ging met Mien in een open aapje zitten en was om tien uur
op de Suezkade. Toen gingen Marie en Mien met de kinderen uit rijden en Goes
en ik den Leidschen weg opwandelen. Wij dejeuneerden op het huis Den Deil en
keerden over Wassenaar terug. Ik was zoo bezweet als een kat, nat is, die uit het
water wordt gehaald en ik kroop in het bad van Goes, met een gutta-perchaslang
als douche.
[1:3]
Zondag ging ik naar de oudelui op Hoekenburg. Mijn moeder was geschrikt door
een gil van een jongen, en zij sprak nog ongelukkiger dan anders. Mijn vader is heel
zwak en zat voortdurend te tobben. Ten slotte trapte de meid op den lammen voet
van mijn moeder. Het was miserabel.
Van middag ga ik eten bij Kareltje, en morgen avond komen Hein en zijn meissie
om je verjaardag te vieren.
Wij vinden hier het artikel van Veth in de Kroniek heel goed, en het stukje van
[1:4]
den ouden Israëls, al komt hij met de nachtschuit - flink. Wat zal de Steurs nu
beginnen? Hij is een gepantserd heer.
Georges had geen geld en heeft je daarom maar niet geantwoord. Ik heb het
geleend van - - - Stumpff!!! Maussie zit in Dresden.
Dag Wim! Veel plezier en heel veel liefs voor Betsy en de jongens.
Je
Nol.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 16 augustus 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht.
16 Aug. '97
Beste Wim,
Het spijt me zoo, dat ik nog niets van je gehoord heb sinds je bezoek nu 3½ week
geleden. Ik heb je al één keer geschreven in dien tijd. Heb je dien brief niet
ontvangen? Misschien wil je mij ook nog wel eens sigaren sturen. Ik zit sinds een
paar dagen zonder iets te rooken te hebben, want geld heb ik ook nooit, daar de f
50 van de N.G. weggaan aan mijn pension en ik voor mijn bijdragen niets krijg.
Vergeef dit landerige briefje,
en groet Betsy en de jongens vriendel.,
t.t.
Willem

J.J. Witsen aan Willem Witsen
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Plaats: Amsterdam
Datum: 31 augustus 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 31 Aug. 97.
Ik ontving van morgen je brief beste Wim gedateerd 26 met postmerk 30 dezer; hoe
kan dat? Waarschijnlijk hadt je de verzending vergeten. Ik had allang naar eenig
bericht uitgezien & begreep maar niet waarom ik niets van je hoorde. 'T doet me
genoegen te vernemen dat alles goed gaat & 'k betreur alleen maar dat je financieel
altijd door aan 't tobben bent. Mocht daaraan toch eens een einde komen! Om aan
je verzoek tegemoet te komen zend ik je hierbij weer f 100.- 'T gaat me tegenwoordig
zelf niet naar den vleesche, anders zou ik graag meer doen & wou niets liever dan
je er heelemaal boven op te helpen, maar dan kan ik helaas niet.
Uit de kranten (N.R. & N. v.d. dag) verneem ik dat je met de Koninginnen in contact
bent gekomen naar aanleiding van een door je geëxposeerd schilderij. Dit is zeker
onjuist, daar voor zoo ver ik weet, je niet hebt geëxposeerd. Wat is daarvan aan?
Als 't waar is dat je met haar hebt moeten spreken, zal 't defect in je costuum wel
erg hinderlijk zijn geweest, of heeft Van
[1:2]
Zwet je nog kunnen helpen? Als je me er iets van gezegd had, zou mijn rok die me
thans veel te wijd is, je mogelijk gepast hebben, zeker wel beter dan Appy toen hij,
weet je nog wel? in 't Paleis 't Concerttrio moest spelen, faute de mieux, dien moest
aantrekken daar de zijne niet gekomen was. Zeer nieuwsgierig ben ik natuurlijk
meer bizonderheden van die entrevue te vernemen & wat er van 't krantenbericht
waar is. Als je Vrijdag waart gekomen zoude je me 't huis hebben gevonden daar
ik niet voor Zaterdag gewoonlijk naar buiten ga om tot Maandag te blijven. Ik ben
dan ook gisteren weer terug gekomen na een paar heerlijk zonnige dagen te hebben
genoten. Cobi is wel wat beter maar toch altijd erg vatbaar zoodat zij vaak
benauwdheden heeft & te bed moet liggen. Met mij gaat 't redelijk goed maar ik voel
me steeds erg moe, afgescheiden van de krachteloosheid in m'n beenen, natuurlijk
een gevolg van 't klimmen mijner jaren.
De [marine[?] zaak houdt me altijd nog in onaangename spanning & 't kan nog
lang duren eer we weten wat 't eindresultaat is, maar zoo veel is zeker dat we er
niet zonder kleerscheuren zullen afkomen.
M'n hartelijke groeten aan Betsy
je je toegenegen
Vader.
P.S. Deze gaat eerst morgen ter post om de aanteekening.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Ede]
Datum: 11 september 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1017
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[1:1]
Saturdagavond.
11 Sept. 1897
Zonneberg.
Nu gaf 'k toch wat als ik eens eventjes kon kijken, ongemerkt, hoe of Beb daar zit
in het vijf maagden huis. Zeker heel aardig te babbelen en Wijnanda meer dan de
andere vier. Nu, hier kun je 't je gemakkelijk voorstellen: Martha zit te zingen aan
de piano terwijl ik in de eet kamer op mijn oude plaatsje aan mijn lief wijfje zit te
schrijven zooals ze gevraagd heeft - lieve woordjes! Wel, als zoo'n brief iets bevat
van waarmeê hij geschreven is, dan moet minstens elk woord 'n lief woordje zijn!
Maar dat ook op z'n aller minst. Pam was zoo vreeselijk lief van middag dat 'k moeite
[1:2]
had om hem alleen te laten en Erikje heeft mij alleen gezelschap gehouden aan
den koffie. Cor had de attentie om hem heel dicht bij mijn stoel in z'n hoefijzer te
leggen; en daar lag hij te lachen en te praten dat 't 'n lust was. En Pam heeft aan
tafel tegenover me gezeten op Vafie z'n plaats want die was op moefie d'r plaats
gaan zitten: en toen heeft hij vreeselijk moeten lachen om dat Vafie aldoor
r.

r.

converseerde met denkbeeldige gasten als M Baukema, en M Bauer en Willem
Van Suis enz.
En van middag terwijl ik aan 't werk was heb 'k mijn atelier laten schoonmaken
door Gerrit en heeft Hanna, die kwam
[1:3]
poseeren, maar 't was geen weêr - heeft Hanna de glazen gewasschen van binnen
en van buiten. - De boeken van Menger zijn al gekomen: de atlas van Nieuwenhuis
e

is pas aan z'n 9 aflevering, maar ze zijn magnifiek! Ik heb ze van middag bekeken
met Pam en die vond ze ook prachtig: hij woû er aldoor aan ruiken! 't Kookboek
voor Vegetariërs ziet er voedzaam uit. Heb je Willem nog geschreven? Ik wel, en 't
etsje is ook onder weg. Martha kwam heel vergenoegd aan - heel anders als
eergisteren avond toen ze wegging! en ze heeft 'n prachtige japon aan
[1:4]
alleen 'n erg hooge kraag van achteren, dat is jammer. Ze heeft dadelijk de knop
van den thee waterketel laten verbranden en erge sterke thee gezet met veel te
veel melk. Nu hoop 'k dat mijn vrouwtje ook eens schrijven zal dezer dagen, en even
uitvoerig - aan haar Pim; maar daar zal wel weinig van komen. Nu, als je maar wat
uit rust en je vooral niet te veel vermoeit met druk praten enz. Heb je tante Kee thuis
gevonden? en geen trein gemist? Dag lieveling - ik ga dezen nog even op de post
doen in de mooie maneschijn.
Dag Bebpy veel hartelijke klappertjes van Vafie, Pam en Erikje, en groeten aan
Wijnanda. Dag moefie
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: [15 september 1897?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 989

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Woensdag ochtend
't Is wel 'n tegenvaller mijn lieve vrouwtje maar wat belet je om 'n paar dagen langer
te blijven? Als Cor twee dagen kan zorgen voor de jongetjes dan kan ze 't ook drie
en vier dagen. Als je nu morgen gaat dan zou ik Zondag kunnen komen dan win ik
nog 'n dag voor mijn werk ook. Schrijf mij dus even wat je doet en of je de
telegrafische postwissel gekregen hebt? Ik zal dan Zondag mijn toestel meê brengen
en als je wilt dat 'k Saturdag kom hoef je 't maar even te schrijven. Nu ga ik gauw
aan 't werk. Dag Bebpy laat je maar niet afschrikken door dat teleurstellende
telegram; ze zullen wel 'n goede reden hebben dus maak je maar niet boos op die
meisjes. Ger was gisteren hier maar 'k heb hem niet gezien. Schrijf maar gauw.
Dag lieve Beb
je
Pim

Han [de Koning-?] aan Willem Witsen
Plaats: Haarlem
Datum: 22 september 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Haarlem 22 Sept. 97.
Wel Wim, nu moet ik je toch eens heel spoedig gerust stellen, omtrent het gedrag
van ‘de dames’. Ze hebben mij eenmaal de toe stemming gegeven dat Greta gaan
mag als jij dat noodig oordeelt, ge begrijpt dus wel dat ze die toe stemming niet in
zullen trekken. Ik begrijp, waar om ze het Greta een beetje moeilijk maken, ze
denken maken we het haar al te gemakkelijk, dan zal er geen enkele prikkel zijn
het zoo spoedig mogelijk af te maken. Ik zeide hen reeds toen ik er was, dat ik in
het minst geen tijd kon beramen hoe lang het zou duren. Ik geloof dus dat het het
beste zal zijn, er
[1:2]
me nog niet mede te bemoeien, komt het voor dat ze Greta weigeren, te laten gaan,
dan beloof ik je dat ik dadelijk schrijven zal - blijven ze het haar alleen een beetje
moeilijk maken in woorden, wel nu dat mag ze er wel voor over hebben, al is 7 uur
poseeren, niet zoo'n pretje, zoo als je schrijft, toch staat daar tegen over dat er nog
wel 7 uur over blijven, waar in ze haar vrijheid dubbel kan genieten.
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Het doet me plezier dat de blauwe goed was, ik zal zorgen dat ge het rokje bij
tijds hebt. Ik behoor wel tot de menschen die er niet van houden, de fam. in den
vorm
[1:3]
van phot. aan touwtjes tegen den muur te hangen. Doch ik beschouw een goed
geschilderd portret als een kunst werk, en dan is het heel iets anders. Ik meende,
dat elk artiest zijn werk lief kreeg, hij geeft daar in in zekeren zin zichzelf, en moest
het dus, volgens mijn gevoel, aangenaam vinden, zich zoo wel door zijn eigen werk,
als door dat van anderen omringd te zien. Het moet, dunkt mij een leegte geven als
een schilderij van je atelier weg gaat. Het zou onmogelijk zijn al je schilderijen te
houden. Doch dit schilder je
[1:4]
niet om te verkoopen, doch als eenstudie, en daar om dacht ik zou je het prettig
vinden het te behouden. Misschien voel ik dat ook verkeerd, is het jou aangenamer
mij het portret te geven als het klaar is, welnu dan zal ik het dankbaar aanvaarden
en zal mijn schuld aan de fam. Witsen nog veel grooter worden als hij nu reeds is,
door al de vriendelijkheid die ze zoo wel Greta als mij hebben aan gedaan.
Groet Betsy hartelijk en geloof mij steeds
t. à t.
Han

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 3 oktober 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 3 october 1897
Beste Wim, je moet er nu maar geen gras over laten groeien en zoodra je weer
eens in A. komt, moet je vooruit zeggen dat je dien of dien dag eens hier komt
middagmalen. Als er dan eenig bezwaar van onze zijde is, zal ik 't je melden, zoodat
je geen vrees behoeft te hebben belet aan te doen. 't Verwonderde mij je telegram
zoo laat te krijgen; ik dacht dat je uit bescheidenheid niet komen durfde, om Marie
geen overlast aan te doen; echter was 't heuschelijk gemeend en we hadden je
graag gehad dien dag en waren dus eenigzins teleurgesteld, al begrepen we, dat
't je wel eens onmogelijk zijn kon te komen. Van de week is Breitner hier geweest...
twee keer; hij was puur verrukt van de zee. Zoo mooi, als ze dien namiddag was
heb ik haar nooit op andere dagen gezien; ze was geheel tintelend van teer purper
en smaragd en vol beweging van visschersvaartuigen. Van Hein hoor ik heel weinig;
ver[1:2]
leden zondag is Nol hier geweest. Ik heb 't tegenwoordig hier nogal druk. Bij 't vak
waarvan wij leven lijmt men voortdurend onderdeelen van den publieken dienst,
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waardoor er altijd meer te doen valt. Het is des niet te verwonderen, dat je zoo
weinig van mij hoort ook; altijd ‘lots of business’, zooals Marie sinds enkele dagen
zegt: ‘Jan, ik heb 't zoo druk, lots of business’. Vandaag heb ik vrij en dan nemen
wij beiden zoo'n beetje ons gemak. Het is druilig weer, waarschijnlijk thuis blijven
voor Mies, Jan en Puck, het ongezeggelijke diertje, dat 's nachts in 't bed kruipt en
overdag in alle hoekjes zijn plasjes legt.
Hoe is 't thuis.
Groeten aan Betsy en Pam. Een hand van en de groeten van Marie.
Jan

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 oktober 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst. 6 Oct. 97.
Beste Wim. Mie heeft me wel gezegd dat je er geweest bent. 'T speet me dat ik al
weg was maar ik ga in den regel 's Zaturdags om ruim half drie naar buiten. 'T is
erg naar dat alles je zoo blijft tegen loopen! Hoewel 't me bitter slecht convenieert
& ik in groote financieele bezwaren zit, zend ik echter nog weer f 100 - in de hoop
dat je expositie 't gewenschte resultaat moge hebben. 'T gaat met mijne gezondheid
in de laatste dagen niet zoo heel best. Ik heb waarschijnlijk erge kou gevat, moet
veel hoesten & ben soms erg benauwd, zoodat ik me niet prettig voel & daarbij
gedeukt ben door zorgen & onaangename ondervindingen in de zaken. Cobi is ook
nog steeds sukkelend & kan maar niet op haar verhaal komen. Wat je me vraagt
zal ik haar mededeelen.
Met hartelijke groeten aan Betsy
je je liefh.
Vader.

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Nunspeet]
Datum: 14 oktober 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Huize Groeneveld, Nunspeet]
14/ 10 [189]7.
Waarde Wim, ik vond niets in je brief dat me weerhield tot je te gaan, dan alleen
dat ik niet wist hoe met lege handen ontvangen te worden. Ik weet niet waar ik geld
van daan moet halen om je te helpen; en in afwachting van ingevingen antwoordde
ik je niet.
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Ik hoop de volgende week of de daarop volgende eens bij je te komen, en verlang
zeer je teekeningen te zien.
Ik heb volle vertrouwen in je toekomst als schilder wat dat aangaat.
Ge kunt nog niet rekenen dat ik je met f 500 help; maar ik wil er nog wel eens
over denken en spreken.
Als Willem het tot Juli voor wilde schieten
[1:2]
dan heb ik het wel. Met Januari krijg ik niets van mama daar ik de borgstelling van
S. immers moet aflossen nog 8 jaar lang.
Groet Betsi en de kleinen wel en houd maar moed, ik zal je brieven nog eens
lezen en er over denken.
Wil je Willem vragen dan is mij dat goed. Ik zie je dan wel gauw, ik kan nog geen
tijd bepalen want Stanny gaat ook een week uit, dan wilde ik hier blijven.
Hartelijk gegroet
t. à t.
Frank
Ik begrijp wel dat je me later alles terug wilt geven met rente, maar dat is het bezwaar
niet. Het bezwaar is dat ik maar 1000 heb tegen Stanny 7000 en, dat zij het er van
neemt en ik niets aan haar heb als raadgeefster, integendeel al de lasten van het
beheer heb en nooit kan raadplegen of geraadpleegd word.

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 19 oktober 1897
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 52; [1:1] op microfiche
nr. 105/126

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
19 Oct. 1897
Waarde Jan Veth,
Toen ik van morgen kwam drukken, hoorde ik van Eilers dat je Saterdag een ets
voor mij te drukken had. Ik houd mij aanbevolen als het mocht voorkomen. Ik weet
't niet, maar ik geloof dat ik je etsen beter tot hun recht zal kunnen drukken dan een
vakman - ten minste deze ondervinding heb ik opgedaan bij de etsen van Bauer en
van mij zelf, zoo groot als dat verschil ook is. Morgen ben ik den heelen dag op 't
Spui en ook aanstaanden Vrijdag.
Van Breitner hoorde ik gisteren avond dat je zoo'n mooi portret in Arti hebt; ik ben
heel verlangend het te zien.
Met beste groeten
WillemWitsen

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
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Plaats: Zutfen
Datum: 21 oktober 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zutfen 21 oct. '97
Welgemeenden dank, Ouwe jongen, voor je vriendelijk aanbod, dat ik alleen daarom
waarschijnlijk vooreerst niet zal benutten, omdat ik ongeveer niet meer ets. Mijn
vraag aan Eilers gold een plaat van den ouden Israëls die me bij het drukken niet
meeviel, maar die ik vertrouw dat hij nog wel verder zal brengen, en dan kan zij heel
goed worden. Ik kom er dan, als ik weet dat je in Amsterdam bent, eens mee aan,
misschien.
Het schilderij waar Breitner van sprak zal de weelde van een vooruit-geroemd
worden zeker niet kunnen dragen. Als men het voor een prul uitmaakte kon het licht
meevallen, maar wie het mooi heeft hooren noemen zal er weinig aan vinden.
Met besten groet
t.t.
Jan Veth

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 30 oktober 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 944

[1:1]
[briefhoofd Hotel Amsterdam, Amsterdam]
Amsterdam 30 oct. 1897
Lieve Bebpy vrouwfie ik kom morgen (Dinsdag) avond thuis. De expositie wordt nog
niet geopend. Daar meê wenschen de heeren nog 'n paar dagen te wachten omdat
Eilers in den Haag is en waarschijnlijk pas Vrijdag of Saturdag terug komt. Het spijt
mij dat Eilers mij dat niet even geschreven heeft: ik had dan niet behoeven te gaan;
had Saturdag en gisteren kunnen schilderen; had mij niet behoeven te haasten met
die laatste teekening; had vrouwfie niet alleen hoeven te laten enz. enz. Dergelijke
slordigheden
[1:2]
van Eilers irriteeren op den duur. Nu ik hier toch ben (de Zwart komt ook van daag)
ga ik voor Groesbeek twee of drie stel etsen drukken voor de vèrkoop. Dit moest ik
dan toch doen en ik zal er ook wel nog niet klaar meê komen. Gisteren ben ik in
IJmuiden geweest, 's morgens om 7 uur al hier van daan en om 1 uur terug omdat
Jan dienst had. Toen ben ik in Haarlem uit gestapt en heb bij Brinkman op de Markt
koffie gedronken en ben daarna 'n visite gaan maken bij Han en om haar huis eens
te zien. Nu het huis heb 'k gezien, ten minste van buiten - 't ziet er prachtig nieuw
en groot uit en heel aardig met 'n voor
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[1:3]
hofje (opritje) waar veel rhododendrons staan. In de vestibule stond 'n antiek bankje
en 'n leelijke nieuw-dito stoel; dit zag 'k door 't open raam van de deur. Maar 'k kreeg
geen gehoor en heb m'n kaartje in de bus gedaan. Gelukkig was er net 'n trein naar
hier: de verderen middag heb 'k bij Georges door gebracht. Nu, lief diertje-vrouwfie
Beb, ik ga aan m'n werk. Gaat 't met de jongens goed, lief zorgzaam moedertje?
Hoe komt 't dat 'k niets van je hoor?
Dag Beb, zoentjes aan Pam en Erik van
Vafie

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 november 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 2 Nov. 97
Beste Wim. Hierbij f 200 waarvan ik de ontvangst gaarne zal vernemen. Ik ben
verleden week voor goed van buiten gekomen & heb nu weer de winterkwartieren
betrokken. Cobi zou gisteren of van daag gaan maar nu 't weer zoo plotseling is
omgeslagen maak ik me erg ongerust daar ze altijd nog erg asthmatisch was & me
een paar dagen geleden schreef dat 't niet beter ging, & toch moet ze van E.H. weg
daar de meiden vertrokken zijn & nieuwe haar in den Haag wachten. 'T is een nare
toestand & ik wou wel dat ze er goed & wel was. In 't algemeen is haar gezondheid
er van de zomer niet op verbeterd
[1:2]
zoodat ik den winter met angst te gemoet zie.
Hoe gaat 't jullie? Ik had je al eens weer hier verwacht met 't oog op de
en

tentoonstelling van W. Je vertelde me laatst dat ze den 3 zou openen, dus morgen,
maar ik hoorde er nog niets van.
Mijne gezondheid is vrij goed, alleen ben ik erg hoestende vooral 's avonds
waaraan de plotseling ingevallen kou geen goed doet.
Met hartelijke groeten aan Betsy & een handdruk
je je steeds wel toegenegen
Vader.

Frank van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Nunspeet]
Datum: 3 november 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
[briefhoofd Huize Groeneveld, Nunspeet]
3/11 [189]7.
Beste Witsen,
Ik kreeg zooeven een wissel van Willem die het mij leent tot 1 Juli 98, daarna leen
ik het jou. Ik zal hem tot zoo lang 2% de helft van 4% geven dat is ± f 14 en ik geloof
dat ik je 35 heb gegeven misschien 45, weet jij het nog.
Ik zend je dus 650 door N.P.T. in den Haag, schreef hen heden. Dat maakt dan
met f 300 die ik je vroeger leende f 1000. Geef mij bij gelegenheid eene quitantie
voor f 1000 à titre gratuit geleend tegen 4% om binnen 10 jaar terug te geven.
Ik vermeen dat dan onze rekening goed is. Ik zal later wel eens gaan, het spijt
me ik moet nu wat anders van de [Sucrés[?]
[1:2]
koopen. Groet Betsi nog wel en geef de meid f 1 van me. Ik kwam nog net bij tijds
hoewel ik de straatweg heb geloopen. Mama schijnt nog bij jelui te willen komen
nadat zij hier is geweest.
Laat Tim eens hier komen en varieer eens met voedsel, ge moet denken, met
het vee doe ik zooveel ondervinding op met te spreken van mijn jongens. Laat ook
eens een pakje [revalente[?] onderzoeken het is zoo dikwijls vervalscht.
t.t.
Frank.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 november 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1018

[1:1]
[briefhoofd Hotel Amsterdam, Amsterdam]
Dinsdag 9 nov. '97
Lieve Beb ik heb geen tijd om te schrijven; 't is half negen - ik ben om 8 uur
opgestaan om eens in de stad te gaan kijken - 't is wel mooi maar donker! 't weêr.
De teekeningen hangen uitstekend en er is er gisteren al een verkocht. Met
Groesbeek heb 'k heel gunstige condities gemaakt voor de teekeningen, die mijn
eigendom blijven terwijl ik voor elke druk van de etsen die ik moet drukken nl. 10
épreuves d'artiste (!) van iedere ets, 'n royalty krijg! Wat 'n mooi woord - en gewone
drukken onder mijn toezicht door v. Lauwen gemaakt komen er niet meer dan 50.
Nu dag lieve vrouwfie tot morgen 10 voor 10.
Je Pim
en voor de jongens wat zoentjes van Vafie.
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Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Oostburg
Datum: 12 november 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oostburg 12 Nov. '97
Beste Wim,
Ik was zeer blijde verrast toen ik voor een paar dagen je invitatie voor je
tentoonstelling kreeg. Ze bewees me dat je nog wel eens denkt aan een ouden
vriend die zich heeft terug getrokken naar het voor Nederlanders afgelegen land
van Cadzand. Je schijnt goed op weg te zijn, 't is geloof ik niet de eerste
tentoonstelling van je werken en je zult heel gauw eene plaats van eigen macht en
kracht in nemen
[1:2]
in de schilderswereld. Maar ‘je zult’ is niet juist, je doet dat al waarschijnlijk. Ik heb
wel lang niets meer van de nieuweren gezien maar destilleerende uit couranten
berichten ben ik daarvan overtuigd. Anders die couranten berichten en critieken wat
slecht! Maar enfin ik zou het ook niet beter doen. Mocht ik nog voor de sluiting in
Amsterdam komen zoo ga ik natuurlijk kijken. Ik heb plan einde dezer maand weer
eens naar Holland te gaan. 't Is overigens een interessante streek hier dat oude
land van Cadzand waarvan Dante
[1:3]
al spreekt in zijn Inferno. Brugge en Gent in de buurt en in den zomer Blankenberge
en Ostende.
Wat zegt je van de litteratuur in den laatsten tijd? Treurig niet waar? ‘Liefde blanke
liefde!! gouden liefde!!!’ enz. afgezaagde melodie. Omdat er in het hollandsche volk
geen behoefte is een nieuwe melodie te vernemen komt er ook geen. In Duitschland
is het hetzelfde: iedereen schrijft goed en daarom schrijven ze allen slecht. Frankrijk
natuurlijk alléén houdt het record, natuurlijk zeg ik want sinds Louis XI is het nooit
anders geweest behalve enkele korte momenten. En toch in Frankrijk, ook daar
schrijft iedereen goed en daarom slecht.
[1:4]
Van oude vrienden hoor of zie ik weinig meer. Ising was nog eens bij me in Vechel
zooals ook Israels. Omgang heb ik hier in het geheel niet. Ik ga nergens heen hier
en er komt niemand bij me.
In den zomer woont hier op een paar uur afstand de dichter Gustave Kahn met
zijne vrouw en kind. Een schilder uit Noorwegen verleidde hier een arm meisje in
Oostburg en een duitsch schilder woont in St. Anna ter Muiden. Engelschen schuiven
hier ook wel voorbij. Het zijn echter allen stille en in afzondering levende menschen.
Ik hoop dat je ook eens komt kijken ik geloof wel dat het je hier zou interesseeren.
Dag Wim, groet Betsy
t.t.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

F. Erens

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 10 december [1897]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden, 10 Dec.
Beste Wim, zoo even keerde ik te IJ. terug. In de lieve ontvangst van Marie, vind ik
weer alles terug, wat ik vanmorgen miste - doordat ik vanmorgen in de ijdelheid van
een debat niet merkte, dat 't veel beter en prettiger is wat te praten dan stellingen
te verdedigen - stellingen, stellages, die je zet om je eigen dingen heen in de hoop
een ander kijkjes te geven in je eigen laboratorium.
Wil vriend Karsen mijne excuses aanbieden voor de moeite die ik hem gegeven
heb en (als 't hem gaat als mij en hij er een geweldig gevoel van onvoldaanheid van
heeft gehoûen) wil hem dan mijnentwege zeggen, dat 't mij spijt dit veroorzaakt te
hebben. Het heerlijke gevoel vrijigheid te wenschen voor alle menschen en het
bewustzijn dat 't menschenleven volmaakter is naarmate elk mensch méér gewend
is zijn eigen gangetje te gaan, hebben mij ditmaal parten gespeeld.
Met de beste groeten aan K. en de groeten van Marie
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 december 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 945

[1:1]
[briefhoofd Hotel Amsterdam, Amsterdam]
14 dec. 1897
Dinsdag avond
Lieve Bebpy, Duimelot is veel beter, - hij begint er wezenlijk weer aardig op te lijken;
ik heb na 't verband en ook bij den dokter geen pijn meer gehad - nu, na 't eten (9
uur) voel ik hem wel maar veel minder dan gisteren. De ontsteking is nog niet over
maar als die genezen is dan gaat Timmer masseeren en moet ik hem veel bewegen.
Hij zegt dat 't zoo mooi gaat als 't maar kan. Ik was niet van plan weer in 't hotel te
gaan zitten maar uit voorzichtigheid heb 'k 't toch
[1:2]
gedaan, om 't verband te laten drogen in een makkelijke houding; nu is 't droog en
'k geloof dat 't veel makkelijker zit dan anders - ten minste zoo voelt 't. 't Was anders
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akelig weer hier op die kamer te komen die al de ongezelligheid en onbewoondheid
heeft herkregen van alle hotelkamers. Toch heb 'k nog bezoek gehad van papa en
van Hein.
Nu heb 'k aan Nol getelegrafeerd of hij 'n beetje komt schaken want uit gaan zou
mij wel lijken maar 't regent zoo en waar moet 'k dan heen. 't Is overal zoo warm en
benauwd.
Wat was 't heerlijk dat je ons van morgen wegbracht met die lieve Pam. 't Was
zoo'n vertroostend en weldadig gezicht die lieve menschjes in dat rijtuig.
[1:3]
Ik verlang nu al weer naar Saturdag. Van middag heb 'k geschreven: aan Willem
en aan Haverkorn van Rijsewijk, bij Wisselingh ben 'k niet meer geweest en verder
niemand gezien. Na de drukte van verleden week - en de voortdurende aanwezigheid
van Karsen voelt 't erg alleen, hier. Daarom schrijf ik je nu maar, om 's even met je
bezig te zijn (alsof 'k dat anders niet ben!) en je te zeggen hoe 'n lief vrouwfie en
hoe 'n heerlijk moefie je bent. Dag lief, schrijf maar eens aan je Pim.
Als er nu 'n haasje aan de deur komt laat 't dan zenden aan Georges: 6
Lauriergracht b/d Prinsengracht. De kosten zal ik je vergoeden. Dag
lieve Beb, dag lieve jongens - vergeet nou niet de klok in de tuinkamer anders
zegt Pam weer dat-i kapot is.
Dag vrouwtjelief
je
Pim
Nol schijnt niet te komen.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 december 1897
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 1

[1:1]
[briefhoofd Hotel Amsterdam, Amsterdam]
Amsterdam 15 December 1897
Waarde Doctor!
Vergun mij je mijn hartelijke felicitaties aan te bieden met de eer die de
Amsterdamsche Senaat zich veroorloofd heeft je te betuigen.
Met vriendelijke groeten
t.t.
WillemWitsen

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Londen]
Datum: 16 december 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
16 Dec. '97
69 Northcote Rd.
Clapham S.W.
Beste Wim,
Juist een enkel woordje om van me te laten hooren en jou in de gelegenheid te
stellen mij eens te schrijven hoe 't met je duim gaat.
Ik heb me hier al aardig georiënteerd, dat is te zeggen in de City weet ik al aardig
den weg. 't Is prachtig hier en merkwaardig hoe iemand zich hier gauw op zijn gemak
voelt. Den eersten dag de beste sprong ik al boven op een bus alsof ik 't mijn leven
lang gedaan had. Tot dusverre heb ik bijna niets gedaan dan rondloopen en hier
en daar in de straten een
[1:2]
kijkje nemen. Ik kom o.a. dagelijks in Trafalgar Square, Fleet Street, Strand, Holborn,
Oxford-, Regent Street, Piccadilly etc., dus nogal in de middelpunten van drukte &
amusements. De eerste avond dat ik hier was, een Zondagavond, kwam ik al in
Piccadilly Circus, waar ik dadelijk kon opmerken dat de manieren der funny girls en het aantal! er zijn er daar nog al wat! - volstrekt niet strooken met de British rules
of decency. Natuurlijk was dat maar de indruk van een Amsterdammer, want na
een paar dagen zag ik 't niet meer, zoomin als ik geloof dat de ladies die in
eveningdress van de
[1:3]
theaters naar de Monico of eenig ander fashionable café gaan het doen van die
vrouwtjes opmerken - natuurlijk voor decency's sake niet. Een vreemdeling kan
bijna alle uiterlijkheid hier al gauw als klinklare humbug herkennen, en daarom kan
ik me ook best begrijpen waarom zooveel continentalen aan de Engelschen het
land hebben en alleen ziende naar het nogal sterk ontwikkeld uiterlijk ze voor humbug
door-en-door uitmaken.
Ik ben bij Wisselingh & Kapteyn beiden geweest. Wisselingh ontving me heel
aardig in de Brookstreet, bij Kapteyn vond ik alleen Mevrouw thuis
[1:4]
die na een uur over boeken gepraat te hebben me vriendelijk op de thee heeft
gevraagd voor a.s. Zaterdag, dan zal ik er ook twee Hollandsche artisten ontmoeten,
zei ze, een zekeren Loman, een pianist, en Texeira de Mattos.
Nu, ik hoop dat je me eens gauw schrijft hoe 't met je gaat, of laat anders Hein,
als je hem tenminste ziet, eens schrijven. Dat je dezen met een héélen duim moogt
vasthouden!
Saluut!
t.t.
Arthur v.S.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 december 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1019

[1:1]
[briefhoofd Hotel Amsterdam, Amsterdam]
Donderdag morgen
16 dec. 1897
Mijn lieve vrouwtje - gisteren avond kwam je brief, juist toen ik een langen brief had
geschreven aan Cobi die mij gisteren schreef en 't was te laat om je te antwoorden.
Er was anders niemand - 'k ben den heelen avond alleen geweest en 's middags
ook. De vrienden denken dat ik in Ede ben of op straat. Maar ik ben toch hier maar
gaan zitten omdat 't beter rust. 't Gaat alles goed en gisteren middag ben ik even
bij v. Wisselingh geweest. Van werken kan nog niets komen en 't weêr is er ook niet
na, dat treft nog al goed. Karsen komt alleen 's morgens even om mij te wasschen
en voor mijn brood enz.
[1:2]
'k Heb van nacht 's gedacht over je plan om met Pam hier te komen. Sabbath is wel
r.

'n bezwaar voor D S. dunkt mij en morgen is zoo in eens. We moeten hem toch
eerst schrijven? Is 't daarom niet beter dat je de volgende week Dinsdag met me
meê gaat heen en terug? Dan kunnen we eerst schrijven en 't scheelt maar 'n paar
dagen. Maar zou je Cor niet meê nemen of Ite? Ik kan Pam niet dragen en jij ook
niet; en dat is toch telkens noodig al zijn het kleine eindjes. Daar spreken we dan
nog wel over. Dag Beb. Daar is Karsen - ik kom Saturdag middag 5 uur. maar schrijf
denkelijk nog wel. Als je 's komen wil kom dan alleen b.v. morgen en blijf bij mij
logeeren! Pam kan dan wachten tot Dinsdag.
[1:3]
Als ik bij v. Wisselingh niet ben, ben ik in 't hotel, en anders om.
Dag lieve Moef.
je
Pim
Je schreef zoo prettig over de jongetjes - 'k was er bij. Dag Pammy en Erik
Vafie

Willem van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Hoide
Datum: 17 december 1897
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Hoide 17/12 97.
Waarde Witsen,
Hartelijk gefeliciteerd met de goede afloop van de tentoonstelling, het is prettig
zoo langzamerhand vooruit te komen, en de financieele zorgen zullen nu wel ook
zachtjes aan afnemen; houd de boel maar goed bij elkaar als gij meer verdient.
Het speet mij erg van uw duim te hooren, het is nog een geluk dat het zoo afloopt
en aan de linker hand, is het niet zoo erg
[1:2]
als aan de rechter, ik had het al van mama gehoord en toen dadelijk aan Betsy
geschreven.
Wij zijn allemaal welvarend en de kinderen groeien goed maar met het leeren
van Elsje gaat het maar zoo zoo. Het nieuwe huis is veel grooter en mooier als het
oude en bevalt ons goed.
Verder weet ik ook al niet veel nieuws, alles gaat zijn gewonen gang,
groet Betsy en geloof mij steeds
Uw
W van Vloten

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 december 1897?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 990

[1:1]
[briefhoofd Hotel Amsterdam, Amsterdam]
Dinsdag morgen
Ik werd van nacht in stik donker wakker en dacht toen aan mijn lieve vrouwtje en of
ze weer maag krampen had of rustig sliep. Ik hoop 't maar. Lieve Beb, heb je de
sardientjes gekregen en 't potje pâté? En heeft Jan al visch gezonden? Laat die
haas nu niet te lang in den kelder hangen! Als je nu eens wilt weten hoe 'n
weemoedige jongen jouw Pim is dan moet je 's kijken in 't ochtendblad van de
Telegraaf van gisteren. Die Canter is wezenlijk vermakelijk!
Maar die schoone slaapster die 'k benader, waar blijft die? En wat zeg je van die
monumentale weêmoed? Bewaar die courant goed, ik zal 't laten omlijsten.
[1:2]
Maar er staan toch 'n paar goede opmerkingen in. Nol is erg ziek hij moet geopereerd
aan z'n keel. Er zijn nog weer meer etsen verkocht en waarschijnlijk nog drie
teekeningen. Eén, de Nieuwmarkt, aan Zijn Excellentie den minister van Financiën.
Maar hij heeft 50 gl. afgedongen, die Financier, maar daar komen de Heeren niet
in! Met de etsen is Groesbeek er al uit - ruim zelfs - alles wat nu komt is zuivere
winst, dat doet me zoo'n plezier. Nu lief, ik moet aan 't werk. Ik schrijf nog voor
Vrijdag.
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Zoentjes voor Beb, Pam en Erik van
Pim Vafie

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 30 december 1897
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1020

[1:1]
[briefhoofd Hotel Amsterdam, Amsterdam]
Amsterdam 30 dec. 1897
Donderdag morgen
Ik had gehoopt gisteren avond of van morgen iets van je te hooren lieve Beb, maar
er is niets gekomen. Nu ga ik je toch maar even schrijven omdat 't zoo goed gaat
met Duimpie en je dat wel zult willen weten. Timmer zei: ben je nog altijd invalide?
Ik zou nu maar 's 'n paar makkelijke handschoenen koopen en m'n jas gewoon
aantrekken en die duim zooveel mogelijk bewegen. Hij zal nog wel heelemaal te
recht komen als 't wat mee loopt!
En daar zit ik nu met 'n handschoen aan en loop niet meer in dien band beweeg
m'n arm en hand vrijer en
[1:2]
verbeeld me dat 't al veel beter gaat. In ieder geval -, en dat is voor Beb ook nog
wel van belang - in ieder geval heb 'k mij van morgen heelemaal alleen aangekleed
en netjes! Ook de twee handen weer gewasschen! 't Is 'n heerlijk gevoel die
machteloosheid weg te voelen gaan, al is 't langzaam. Dinsdag middag ben ik
ontboden op 't Rokin, telefonisch, en daar waren Dijs en Willy, allebei dik en blozend,
- de laatste alleen te dik en te blozend naar mijn idée. Ze dejeuneerden bij Groesbeek
met Eilers. Dijs wou 's komen op 'n Zondag - alleen. Willy vroeg erg naar je en naar
de jongens en naar
[1:3]
alles, zelfs naar de meiden.. Dien middag op 't Spui kwam de oude heer; zoo aardig
en belangstellend hij wist dat ik dien dag in de stad kwam. 's Avonds bij Georges
gegeten en later Hein en Jan ontmoet. Mies was in Zutfen om 'n luier mand aan te
schaffen! Volgenden ochtend ben ik met Jan meê gegaan - ik kon met 't regenachtig
weêr toch niet voort aan mijn teekening op 't Spui - en 's middags naar Haarlem ik wou met Han 's afspreken wanneer Greta kon komen de volgende week - en daar
'n beetje gewandeld met Han en Greta en Zus, 'n logéetje. Ze wilden met alle geweld
dat ik bleef eten en 's avonds meê naar de Lohengrin en zelfs slapen - maar ik dacht
laat ik dat nou niet doen want dat vindt Beb niet prettig, zulke dingen
[1:4]
en toen ben ik alleen gaan eten op de markt en op m'n eigen houtje naar den
Lohengrin, die 'k nooit gezien of gehoord had - en heb ik ze niet meer gezien dan
even bij 't uitgaan toen ik naar den trein moest. Die wandeling naar Meerenberg

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

(met geweldigen wind) heeft me vreeselijk doen verlangen om weer 's met je in de
duinen te wandelen en te probeeren of ik nu er wat van maken kan! Wat is 't daar
toch mooi, mijn lieve vrouwtje. Gaan wij daar gauw nog eens heen? Als je in
Noordwijk bent bijvoorbeeld? De dingen breng ik meê, morgen middag - kom je me
halen (met Gerrit voor mijn tasch) of zend je mij 'n rijtuig?
Dag lief, tot morgen. Veel zoentjes, ook voor lieve Pammy en kleine zoete Erik, dag,
je
Pim.

[1898]
Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [? maart 1898?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 995

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Van morgen heb 'k 'n prachtig ding gevonden lieve Beb, voor 'n teekening - 'k moet
dat morgen teekenen en bestudeeren en kom dan Vrijdag terug. Mijn ambassade
is mis lukt maar dat is niets - alleen vervelend vooral omdat 'k voortdurend maagpijn
heb. 'k Ben benieuwd wat de resultaten zijn van je onderhandelingen met die
juffrouwen en met Cranenbroek. Gisteren was 'k bij den ouden heer en die vertelde
me dat Cobi van daag in de stad komt en bij hem. Ik had haar wel graag even gezien
maar zie er te veel tegen op en doe 't maar niet. 't Is nergens goed voor.
Als je nu niets meer hoort kom 'k Vrijdag avond half elf. Ik heb verder niets te
schrijven. Geef de mannetjes 'n klappertje.
Dag lief, tot overmorgen.
Pim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: [? april 1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
v. Meurs is zoo even gekomen en verzoekt mij je te schrijven, dat hij niet kan
komen vanwege het geld. Nu had jij me gezegd, dat jij de reis wel wou betalen, is
't niet? Stuur hem dus s.v.p. dat geld, als je wilt. Als ik het hem voorschiet, houd ik
niets over, want ik heb nog zoowat zes gulden op zak.
Met hartel. gr.
je
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Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: [? september 1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Je moet het niet vervelend van me vinden, maar ik meld je even, dat ik ongeveer
22 of 23 Aug. een brief naar je gestuurd heb, dat ik met blijdschap je vriend. aanbod
van die ƒ10 aannam. Daar ik sinds dien tijd niets van je gehoord heb, komt de
gedachte bij mij op, dat mijn brief misschien niet bezorgd is, hetgeen hier in Bussum,
waar de post zeer primitief is, wel eens meer gebeurt.
t.t.
Willem

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: Ede
Datum: 5 februari 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede Zondag 5 febr. 1898.
Amice,
Ik lig te bed met een hevige bronchitis; de eerste dagen was de dokter bang voor
long ontsteking maar gelukkig zijn er op 't oogenblik geen verontrustende
verschijnselen. Maar vooreerst moet ik natuurlijk thuis blijven en ben daarom zoo
vrij je even te schrijven om eenige dingen te regelen als je mij daarmeê behulpzaam
wilt zijn. Je hebt zeker mijn etsen uit Utrecht weer terug gekregen? Zou Arie die
eens netjes kunnen inpakken zooals ze gekomen zijn en wil je hem dan die paar
etsjes van Karsen er bij laten doen? En dan mijn schilderijen die je toch niet hebben
wilt - en die je toch ook maar in den weg
[1:2]
staan - wil je mij die ook eens zenden? Of zou je het bosch interieur nog kunnen
verkoopen? Zend 't anders ook maar terug - ik weet er vijf die van mij zijn maar er
zijn er mogelijk meer? Zou je mij dan een dezer dagen de resteerende f 125 willen
zenden? De heer Groesbeek heeft mij Donderdag f 50. gegeven, dat is dus f 175
met de f 125- die je mij gegeven hebt, er staat dus nog f 125. En laat van Nes maar
geregeld drukken alle dagen, al is 't alleen maar voor oefening en die Bauers begint
hij toch al aardig te begrijpen. Als ik weer eens beter word kom ik gauw
[1:3]
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de épreuves drukken en tegen dien tijd kan van Nes zich zoo geoefend hebben dat
hij van mijn etsen, onder mijn toezicht, de verdere tirage maakt. Ik mag niet veel
schrijven van den dokter, laat gauw eens iets van je hooren en schrijf mij eens hoe
't buiten bij je gaat.
Met hartelijke groeten
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek]
Plaats: Ede
Datum: 10 februari 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 10 febr. 1898
Waarde heer Groesbeek,
Vindt U niet dat ik het nu weer slecht tref? Dat pretje van dien duim is nog niet
eens heelemaal achter den rug en daar lig ik nu alweer 'n week in mijn bed met een
hevige bronchitis. En mijn handen vol werk, schilderijen en etsen hier, teekeningen
in Amsterdam en Rotterdam. Een hoofd vol plannen en energie en kracht genoeg
om ze goed ten uitvoer te brengen. Maar jawel, wacht even voorbarig baasje, je
hebt niets in te brengen en het Noodlot wil 't anders.
[1:2]
Ik had mij juist voorgesteld om niet dan heele goede teekeningen te maken zoo
goed als de besten van verleden jaar en U die successievelijk te brengen en op die
manier rustig en goed te werken; dan had ik, als ik er U elke maand een had kunnen
brengen, met een f 300. een heel eindje aan mijn verplichtingen te gemoet kunnen
komen. Maar nu is 't werk gestaakt en zie ik daar niets van komen tenzij U het mij,
evenals verleden jaar, een beetje gemakkelijk maakt. Elke maand een teekening
te maken is niet veel als U nagaat dat ik verleden jaar van Januari
[1:3]
tot 18 april, den dag dat wij het genoegen hadden U hier te zien, - er 15 gemaakt
heb waarvan meer dan de helft af was. Na het succes van mijn tentoonstelling geloof
ik niet dat U veel riskeert met mij, b.v. voor een jaar, f 300. in de maand te geven
waarvoor ik U maandelijksch een teekening zal brengen. Ik heb er op 't oogenblik
vijf onder handen zoodat ik in Augustus zou kunnen zorgen een achttal nieuwe
teekeningen te hebben voor de hollandsche Teekenmaatschappij waarvan ik volgens
Eilers kans heb lid te worden. Teekeningen die niet goed zijn in Uw oogen behoeven
niet meê te rekenen terwijl we kleinere voor de helft of voor f 200. zouden kunnen
verrekenen.
[1:4]
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Begint U dan met mij de f 300. van Januari te zenden dan hoef ik dien cauchemar
niet langer te hebben van machteloos in bed te liggen terwijl ik zóo veel werk heb.
't Is wel vervelend dat die ets bij Roelofzen en Hübner gedrukt wordt doch 't is
toch beter dan dat van Nes de plaat zou bederven door er dagelijks drukken of liever
misdrukken van te maken, want goeden er van te maken is voor hem vooreerst nog
onmogelijk, en de plaat zou er zoo van slijten.
Ik hoop dat ik spoedig in staat zal zijn zelf weer eens aan den gang te gaan.
Geloof mij intusschen met vriendelijke groeten
t. à v.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: Ede
Datum: 10 februari 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 10 febr. 1898
Amice,
Behalve de twee die je houden wilt zou ik de anderen allemaal gaarne hier hebben.
Dat bosch interieur hoop ik dan maar dat je zult verkoopen maar die Ouwe schans
r.

(1506) is niet van mij maar van jullie. M Groesbeek zal je wel den brief laten lezen
dien 'k hem van morgen geschreven heb. Aangezien ik van plan ben alleen heel
goede teekeningen
[1:2]
te maken en er al een stuk of vijf onder handen heb ben ik er van overtuigd dat je
mijn voorstel zult willen steunen. Ik had 't wel graag andersom gehad: eerst de
teekeningen en dan 't voorstel maar nu ik ziek lig en toch zoo veel te betalen heb
moet ik 't wel zóo doen.
Dat zal wel aardig zijn als ik eens mooi voor den dag kan komen op de Teeken
[1:3]
maatschappij. Ik dank je nog wel voor het portret - het staat hier bij mij op mijn kamer
en Pam heeft er veel schik in. Ook de etsjes van Oom Eppie, zoals hij hem noemt,
hangen hier en doen heel mooi op 't witte behang. Pam spreekt elken keer als hij
hier komt van dat portret en van die etsjes: Vafie, dat is Poppy Eilers en een klein
zusje en Vafie dat zijn etsjes
[1:4]
van Oom Eppie, van meneer Karsen zegt hij er heel schalks bij.
Mijn etsen zijn zooeven gearriveerd. Adieu tot ziens.
Ik ga goed vooruit maar moet nog in bed blijven; dat is wel vervelend!
Met vriendelijke groeten
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t.t.
Willem Witsen

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 februari 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 11 Febr. 98
Beste Wim,
Het is wel naar dat je ziek bent en ook dat je in je bed moet liggen en jammer van
je werk; gelukkig dat het niet gevaarlijk is.
Ik blijf natuurlijk Litterair Secretaris wat ik was. Van Loghem komt in de plaats van
Van Sorgen en hij krijgt er f 1 500. voor. Ik zal precies alles doen wat ik deed en ik
heb alleen weer met een ander te maken. Van Loghem heb ik alles uitgelegd; hij
heeft het nu, hoop ik, begrepen. Den
[1:2]
heélen dag mag hij niet bij mij zitten. Hij kan eens komen kijken en is de litteraire
man tegenover het publiek en de Pers.
Gisteren avond vond ik aan het station Hein en Dientje en Fientje van Royaards
en nog een zusje. Zij gingen naar Rotterdam, waar Royaards zou gaan redeneeren
over verzen van Hein. Curieus dat Hein zoo onder die menschen verdwaald is.
Fientje zei dat de ‘steunpilaren van onzen Schouwburg’ wegvielen. Het was
symboliek.
Ik heb een jongetje te logee[1:3]
ren met blond haar en groote blauwe oogen, een neefje van Mina. Het is
allervriendelijkst. Hij wil niets eten, wat hij nog nooit gegeten heeft, en van nacht
sliep hij in het alkoofje, in een geïmproviseerd bedje tusschen koffers. Hij sliep van
half elf tot half negen, zonder wakker te worden, en hij is vijf jaar. Gisteren stikte hij
haast, bij ongeluk, omdat wij zijn vleeschje niet klein genoeg hadden gesneden. Hij
zegt daor en joa en waor en spreekt van sjenten, en hij
[1:4]
vindt het hier erg plezierig. Mien redeneert den heelen dag met hem.
Mevrouw van Sorgen heeft mij niet opgegeven. Ik heb al een briefje wanneer of
ik een uurtje bij haar kom praten.. Ik ga morgen avond. Bij de begrafenis was zoo'n
gekke dominee, die twee malle aanspraken hield. Ik zou zoo'n kerel direct bij een
pand van zijn rok nemen en zeggen: ‘Hou jij je mond!’.
Is Betsy al terug? Dag Wim! Beterschap! Je hebt ook nog al eens iets.
Veel liefs van Mien.
Je
Nol
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E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 februari 1898
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 29, p. 192

[1:1]
11 feb. [189]8
Waarde Heer Witsen,
Het deed mij ook leed U op den bewuste ochtend ziek naar huis te zien gaan, en
met genoegen vernam ik, dat Uwe ziekte althans geen buitengewone gevaarlijke
wending genomen had en gij, bij de noodige voorzichtigheid te betrachten, in niet
al te lang tijdsverloop genezen kunt zijn.
Uwe tegenspoeden zijn zeer zeker hoogst onaangenaam en gaarne zal ik U te
gemoet komen zooveel ik kan. - Uw voorstel is zeer zeker gemotiveerd en spijt het
mij U te moeten schrijven, dat ik het niet onvoorwaardelijk kan aannemen.. Zooals
gezegd, niet omdat ik Uw voorstel onaannemelijk vind moet ik dat schrijven, maar
omdat ik niet zeker ben mijn woord te kunnen houden.
Naast een steeds, niet tegen te houden, aangroeien van het Magazijn heb ik al
reeds tal van verplichtingen onwillekeurig op mij geladen, waardoor voortdurend op
al het beschikbare & beschikbaar komende geld al van de voren is
[1:2]
beslag gelegd. Wilt gij het echter aan mij overlaten en neemt gij genoegen met een
niet geregelde maandelijksche remise, dan beloof ik U gaarne mijn best te zullen
doen, om in alle opzichten aan Uwe wenschen te gemoet te komen.
Alvorens dezen brief te eindigen moet mij nog een hartelijke dankbetuiging uit de
pen, voor het prachtige stel etsen dat thans mijn kamer versiert. Zij hangen alle in
één kamer, natuurlijk over bijna alle wanden verspreid, zoodat bijna steeds het oog
op een van alle valt, wat steeds een hernieuwd genot is.
Met mijne beste wenschen voor Uw spoedig herstel en mijne welgemeende groeten,
zoomede aan Mevrouw
t.t.
K. Groesbeek.

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek]
Plaats: Ede
Datum: 13 februari 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 13 febr. 1898
Waarde heer Groesbeek,
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Het spreekt van zelf dat ik mijn belangen gaarne in uw handen stel en dat ik een
absoluut vertrouwen heb in uw goede bedoelingen - alleen ben ik wel bang dat
wanneer ik geen gelegenheid heb, zooals nu, om persoonlijk mij U in herinnering
te brengen, noch in staat ben het door mijn werk te doen, U mij heelemaal vergeten
zult in de drukte van uw bezigheden. Daarom had ik gaarne in een hoekje gestaan
van Eilers' kalender. Als ik eenmaal weer beter ben en ik kan weer geregeld werken
[1:2]
dan zal ik wel zorgen dat ik niet weer in de schuld bij U kom en als ik niet ziek
geworden was had ik 't U zeker niet gevraagd. Maar hoe lang moet 't nog duren?
ik lig nog steeds te bed en het weêr ziet er ook niet naar uit om iemand die
herstellende is gauw uit te zenden! Evenwel dank ik U wel zeer voor uw welwillenden
brief en zal er maar op rekenen dat U mij niet vergeet. Geloof mij intusschen
met vriendelijke groet
t. à v.
Willem Witsen

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 februari 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 18 Febr. '98
Beste Wim,
Ik had de laatste dagen al eens 's avonds op de gewone plaatsen naar je
uitgekeken, daar ik dacht dat je wel weer beter zou zijn. Je schreef wel van bronchitis,
maar zoo heet tegenwoordig alle verkoudheid. Maar hoe komt nu jouw hart niet
goed te kloppen? Dat had ik nooit gedacht. Houd het maar goed aan den gang.
Overigens zal je wel een plezierigen tijd hebben, zoo goed opgepast en dan op die
heerlijke kamer. Je schrift is gelukkig heelemaal niet ziekelijk.
[1:2]
Over de voorkamer hier heb ik van ochtend met de juffrouw gesproken. Ze hadden
die oude juffrouw juist toch al opgezegd omdat de Oude Heer weer uit het zieken
huis terugkomt. Nu heet het weer dat die met 1 Maart terug komt maar dat zal nog
wel niet en al is hij er, ik denk dat je er dan toch wel zult kunnen werken, tenminsten
dat belooft de juffrouw nu.
Waarom vindt je zoo'n D'Arthez ondenkbaar in den tegenwoordigen tijd? Ik moet
zeggen: ik vind die Romantiek eigentlijk heelemaal niet iets voorbijgegaans, alleen
schijnt de tegenwoordige tijd een beetje akelig bang voor al die grootsche
verhoudingen, en voortdurend ontploffende toestanden, maar zooals je zelf zegt wij
staan op den zelfden grond als zij.
[1:3]
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Wat Gorter betreft, ik heb gelukkig de zekerheid voor mijzelf dat zijne beschouwingen
absoluut niets met Kunst hebben te maken. Ook voor hemzelf kunnen zij geen
waarde hebben tenzij hij òf hervormer wordt, òf een werk gaat schrijven als dat van
Zola of Balzac maar dat verwacht ik niet. Dan zou hij zijn kennis der maatschappij
moeten gebruiken als mechaniek en mis-en-scène. Ik heb nu ook Modeste Mignon
gelezen, wat is dat ook een heerlijk boek, ik vind dat meisje prachtig geteekend. Ik
ben op het oogenblik erg geneigd tot lezen, dat komt zeker doordat ik mij de laatste
weken volkomen machteloos tot schrijven voel.
[1:4]
Ik zit nu al een week te probeeren om een stukje te schrijven voor de Kroniek tegen
de afschaffing van het Grieksch op de Gymnasia, ik heb er een zeer zekere opinie
over en kan maar niet verder komen dan een telkens gewijzigde beginzin.
Jan heb ik al dien tijd niet gezien. Gisteren schreef hij dat hij niet meer met Marie
uitgaat (naar Amst. enz) voor Juni. Maar hij komt eens alleen als haar Moe bij hem
logeert. - Over de veiling Zürcher heb ik geen bijzonderheden gehoord; naar dat
schut zal ik informeeren. Nu Wim word maar heerelijk beter, ik wensch Betsy ook
het beste toe,
Dientje groet jullie beiden ook en Wim met een hartelijke hand blijf ik
je
Hein
Over Gorter schrijf ik spoedig nog eens, maar ik moet nu uit naar het Boh.
Strijkkwartet. Schrijf jij ook eens gauw hoe het je gaat.
Willem heeft, hoor ik, Mulder betaald! Gelukkig.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 19 en 20 februari [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 19 februari.
Beste Wim, met vreugde vernam ik van je naderend herstel en hoop ik dat je daarna
spoedig zoover zijt, dat je je uitgestelde reis naar hier eens volbrengen moogt ook.
Echter heb ik geduld en begrijp ik, dat je in jouw omstandigheden (al ken ik die niet
precies) wel dubbel voorzichtig moogt zijn eer je je in zoo bar een land, van
bulderende orkanen, als 't hier is, gaat wagen.
Wat hebt ge mij een genoegen gedaan den kleinen Pam (voorspoed en geluk zij
zijn levensdeel!) zoo sprekende intevoeren. Ik heb je kleine Pammetje lief met heel
mijn herinnering, ik vind hem een openbaring uit de kleine wereld, zooals de
kindertjes konden wezen, als de oudertjes zoo waren als gij beiden zijt, van een
sterk ras, een sterk temperament en vol goedheid. En wat je denkt, dat ik niet zou
begrijpen, dat begrijp ik
[1:2]
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volkomen en 't is daardoor voor een goed deel dat de ontvangst en lectuur van je
brief mij zoo gelukkig stemde. Zoo oud moogt gij worden en zoo oud mag ik worden,
gewaar te worden dat je gelukkig zijt van echt, huiselijk genieten, dat je volkomen
gelukkig zijt met je hart - ik zal er altijd blijde om zijn. Want we zijn broers, zoo dikwerf
van elkaar, zoo dikwerf elkander, nà elkander begrijpende.... maar er zijn
oogenblikken dat we den drang gevoelen die ons bij elkaar gebracht heeft en daarvan
de gezonde vreugde hebben.
Ja, je moet toch niet verzuimen, àls je gezondheid of zoodra je gezondheid je dit
permitteert eens werkelijk hier te komen en een nachtje te verblijven. Marie is de
liefste vrouw, 't aardigst aanstaande mamaatje, dat pon na pon klaar in haar kastje
legt, en we lèven lollig, gekscherende den dag door,
[1:3]
begint zij toch in mij den rakker te waardeeren dien ik ben, terwijl ik hoop heb voor
haar, dat ik mijn anderen kant, mijn goede-beste-bravigheid, nooit-of-te-nimmer zal
verleeren. En ben ik een rakker... Marie is een rekeltje, die mij honderd maal voor
eens naar de achterkamer stuurt of naar zolder voor wissewasjes; ja, die de
boodschappen zit te bedenken en mij voortdurend op de proef stelt. Daarbij houdt
ze er een schat van uitdrukkingen op na, de eene nog maller dan de ander en
daarmee overstort ze mij, zoodra de kachel maar warm genoeg is en ze door totale
afwezigheid van dienstboden of ander gevaar geheel ongegeneerd uit haar schulp
kan komen. Zoo houden we er een heel regiment van kwasi-vloekjes,
kwasi-scheldwoordjes op na en dat duurt dikwijls nog nadat ze, goed toegestopt,
van boven haar dekentjes alleen nog maar haar neusje in de koud-nachtelijke ruimte
van de nachtelijk-verlichte
[1:4]
slaapkamer steekt. De groote fêtes zijn de vrije zondagen. Er gebeurt op zoo'n dag
niets wat men in 't algemeen een feestje kan noemen, dan alleen misschien dit dat
we geen directe aanraking hebben op zoo'n dag met de gewone buitenwereld...
toch geven geen andere dagen ons zooveel voldoening.
Van Hein schrijf je. Heb je zijn stuk in de Kroniek gelezen? Midden onder mijn werk,
in de maatschappelijke mallemolen, zag ik 't aan, schreef hem er van iets heel
banaals: dat 't zoo'n stevig, geleerd stuk was etc. Later herlas ik 't: wat zuiver fijn
begrepen, wat royaal uitgelegd, wat mooi gevoeld, wat voornaam. Wat had ik een
spijt om hem. Ik dacht: ik moest hem over zulke dingen niet schrijven. Ik, ik, wat ben
ik nou, om ergens iets van te zeggen. En ik verloor me weer een dag of wat in de
mallemolen. Van middag na den eten, verre, verre van
[2:5]
de bedrijfsmenschen, op mijn gemak geraakt bij Mies, na een beetje schemer, een
beetje thee uit een allerliefst kwasi-japansch tête-à-tête-tje, dat we ons hebben
aangeschaft, herkrijg ik de kracht te schrijven, aan jou, over Hein, dat is al half of
ik aan Hein schrijf.
Zondag. Dat wordt al langzamerhand een brief, zoo ouwerwetsch als jij hem
begeerde, zoo een op de manier van een peperhuisje, en als je 't open doet valt er
allerlei onwillekeurigs uit. Ik las vanmorgen wat Mendes over Willem's Antigone
schreef. Ik begrijp er uit, dat Willem er niet aan denkt zich zelf te kritizeeren, dat hij
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een vaste meening omtrent zich-zelven heeft en dat hij daarbij blijft. Daarom trekt
hij zoo weinig aan. Hij heeft een razend goed geheugen en is niet vergeten welke
de hoogte-punten van zijn geestelijk leven zijn geweest. Alles in hem en van hem
wijst naar die punten heen. Al zijn verdere levens-uitingen zijn pure bijzaken.
[2:6]
Dit is zijn kracht, maar tegelijk de oorzaak van zijn isolement. Zijn vrienden kunnen
(en moeten) daarin berusten, maar er in mede gaan of er bij stilstaan kunnen ze
niet, omdat 't iets is, wat alleen aan den persoon van Willem eigen is; niet iets van
de soort, zooals de gedachtengang van den rijperen leeftijd of iets dergelijks is of
zijn kan.
Ik merk uit 't groentje, dat Roosdorp, die Nol eens zoo ongelukkig heeft gemaakt
met dien brief, beoordeelingen schrijft op de manier zoals vroeger v. Deventer deed.
Dezen keer schrijf hij over 't boek van Mevr. Goekoop-van Beek en Donk. Alleen
aardig, omdat 't 't eenige is wat hij verstandig in deze zaak in 't midden kan brengen,
vind ik:
[begin inspring]
‘Een man wil een vrouw, een vrouw wil een man. Dat is de natuurwet. 't Andere
is geredeneer. Als in zekere kringen de man geen vrouw meer behoeft te trouwen
om toch te hebben wat hij wil, zal het
[2:7]
weinig helpen of die vrouwen uit die kringen al gaan werken om zoo hun vrouw-zijn
te vergeten, dat is slechts een dam opzetten om de berg niet te zien.
Zou 't niet beter zijn deze dames den raad te geven: komt er niet gauw een man
naar Uw zin en uit uw eigen kring, geef dan anderen gelegenheid. Zet die valsche
inbeelding van hooger en voornamer uit uw hoofd en wordt werkelijk eens gelijk.’
[einde inspring]
Ik vind deze plebejische, of beter, sans-culottische uitval alleraardigst en kan mij
voorstellen hoe ‘stinkende’ menige femineerende jonge lady dezen wind vinden zal.
(Bij 't woord ‘gelegenheid’ ben ik om-gevallen.) 't Niet geciteerde
gedeelte van 't stuk heeft, geloof ik, niet veel om handen.
Nu, beste Wim, word nu maar gauw beter, groet Betsy en Pam hartelijk van mij
en ook van Marie en bedank Pam voor zijn complimentjes.
[2:8]
De kosten van de beide vischmalen zijn alles bij mekaar f 6.40. Moet je niet eens
tarbot, kabeljauw, leng, rog, (vermelden bereid of onbereid) kookschol, mossels?
t.t.
Jan

Jan Piet Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 20 februari 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Bussum 20 Febr. 98
Mijn waarde, Een mijner bekenden wil aan een derden een werk van jou ten
geschenke geven. De aspirant-schenker dacht zich wellicht eene aquarel van je
hand te kunnen bemachtigen, ofschoon hij niet meer dan een 250 of hoogstens 300
gulden beschikbaar heeft. Ik heb hem, desgevraagd te kennen gegeven, dat die
som voor het gewenschte niet al te veel was, maar heb mijn bemiddeling en
voorspraak beloofd. De hoofdzaak is echter iets in zijn soort puiks van je verkrijgen,
en daar ik er aan twijfelde of je een van je beste aquarellen voor zulk een bedrag
zoudt willen laten, kwam het in mij op of je misschien van de naar ik meen ter perse
zijnde nieuwe serie etsen alreeds een exemplaar zoudt kunnen afstaan. Evenwel
heeft mijn lastgever uiterlijk slechts vier weken tijd
[1:2]
en weet ik niet of je vóór dien tijd al een Ex. zoudt kunnen leveren. Opzettelijk echter
richt ik me tot je zelf en niet tot je uitgever den Heer Groesbeek, om dat die alles
naar mijn smaak altijd veel te gewichtig en omslachtig maakt. Je weet dus nu het
verlangen, het wezenlijk sterke verlangen van mijn lastgever om iets goeds van je
te verkrijgen. Eilieve, overweeg dus deze aangelegenheid eens, en verblijd mij
spoedig met een oplossing waar gij en ik beiden eer mee inleggen.
Met besten groet
t.t.
Jan Veth

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: Ede
Datum: 21 februari 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 21 febr. 1898
Amice,
Ik ontving een briefje van Breitner met verzoek twee schilderijen te zenden naar
Barcelona. De eenige die ik daarvoor weet zijn de twee Londensche. Als je misschien
ook vindt dat er mogelijkheid is in 't zonnige land van Spanje op succes met deze
twee stukken van ‘monumentale somberheid’, zend ze dan. Ik heb op 't oogenblik
niets anders.
De afgedankte schilderijen of ‘chevaux de retour’ zooals in het dieven-argot oude
bekende van de justitie worden genoemd,
[1:2]
heb ik nog niet zien arriveeren.
r.

M Groesbeek heeft mij 'n allervriendelijksten brief geschreven op mijn voorstel
doch tot nog toe zonder eenig practisch resultaat. Ik dacht wel dat hij mij zou vergeten
- intusschen zit ik al 14 dagen zonder geld, daar ik de laatste 125 dadelijk heb
moeten af betalen. Ik verlang er tenminste hard naar om weêr aan 't werk te kunnen
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gaan - zóo is 't geen leven van voortdurende agitatie, terwijl ik ten overvloede nog
't sentiment krijg of 'k even goed kon
[1:3]
gaan bedelen op straat, - maar ik mag nog niet eens uit - zelfs niet werken in m'n
kamer - zoo zwak en moe ben ik voortdurend. De bronchitis is zoo goed als genezen
doch ik schijn niet vrij van influenza en bovendien is er iets niet in orde met mijn
r.

hart. 't Klopt bijna niet, evenmin als de pols - de D laat mij nu maar sherry drinken
en 's avonds 'n stevig cognac grogje maar ik voel eigenlijk heel beroerd.
Verbeel je dat die ganzenman
[1:4]
nu de eenden gaat vermoorden! Saturdag lag er éen slachtoffer en vandaag heeft
hij er een zóo te pakken gehad dat 't dier waarschijnlijk den avond niet zal halen.
Hoe gaat 't met je Bantans? Je moet ze niet laten broeden op eigen eieren want
't is broer en zuster - 't zijn bovendien slechte broedsters. Nu, tot ziens, breng mij
r.

eens in herinnering bij M Groesbeek en doe hem mijn groeten en zeg hem dat ik
nog op schoon sta! Adieu.
Met vriendelijke groeten ook aan / van vrouw en kinderen
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: Ede
Datum: 21 februari 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 21 febr. 1898
Amice,
Onze brieven hebben elkander bij Zeist-Driebergen gekruist. Ik zal wachten op
je antwoord betreffende de Londensche schilderijen voor ik je het biljet voor
Barcelona terug zend; liefst zend ik niets anders. Ik woû graag eens werken aan 't
Oosterpark en zien of 'k het niet goed kan krijgen en 't groote Korenveld is 'n mooi
veld après tout om 'n portret op te ontginnen.
't Spijt me dat ik van morgen in mijn brief voorbarig ben geweest en gedacht heb
r.

dat M Groesbeek mij vergat - maar 'n
[1:2]
feit is 't dat 'k veel noodig heb (ongeveer f 3000.) en daarom deed ik hem dat voorstel.
't Is zoo'n machteloos gevoel om niets te kunnen uitvoeren terwijl ik zooveel
verplichtingen heb na te komen. Voor de eerste paar weken ben ik wel geholpen
met 'n paar honderd gulden doch het was voor mij zoo'n rust geweest als ik zeker
had kunnen zijn van f 300 in de maand.
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Mouton zend mij geregeld drukken van zijn Duitscher om te keuren. De man
schijnt z'n werk wel te verstaan maar tusschen zìjn proeven en mijn proefdrukken,
die ik van daag nog hier heb gehad van Mouton is een verschil dat voor ons
[1:3]
enorm is en dat zij maar niet schijnen te zien. v. Leeuwen zag 't ook niet. En dan
de kleur van inkt! Van Nes ziet 't geloof ik wel - maar 't is curieus dat die vak drukkers
zoo weinig gevoel daarvoor hebben. Nu schrijf ik wel: vooral meer rauwe sienna!
maar wie zal 't controleeren? De inkt moet ieder oogenblik weer nieuw gemengd
en zìj zien er geen verschil in. Doch in ieder geval zijn deze proeven niet minder
dan die van v. Leeuwen.
Je moet wel de groeten hebben van Pam: de eerste dagen heeft het verband
hem wel gehinderd
[1:4]
r.

zelfs zóo dat we den dokter hier gevraagd hebben of we ook aan D Timmer zouden
schrijven. Hij wilde er niet op loopen en zat den heelen dag maar op den grond. Er
is echter plotseling een verandering gekomen en nu loopt hij flink en vrolijk, den
heelen dag in den tuin. Nu, adieu, dank voor je brief - schrijf mij nu gauw eens of je
die Londensche dingen kunt zenden dan kan ik 't biljet invullen.
Met vriendelijke groeten
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Jan Piet Veth
Plaats: Ede
Datum: 22 februari 1898
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 53; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/127

[1:1]
Ede 22 febr. 1898.
Beste Jan-Piet, Ik ben al drie maanden ongeveer op non-activiteit; eerst door mijn
duim die ik het ongeluk had onder de plaatdrukpers op 't Spui te verpletteren en de
laatste drie weken door een bronchitis waarbij influenza en hart-aandoeningen.
Een en ander is de oorzaak dat ik niets heb op 't oogenblik - en dat spijt mij te
meer omdat ik ter wille van jou gaarne aan het verlangen van den kooper was
tegemoet gekomen. Wel is de som die je noemt de netto prijs van Groesbeek doch
als ik hem dit vroeg zou hij het als uitzondering zeker goed vinden. Nu heb ik wel
een vijftal aquarellen onder handen doch
[1:2]
wanneer die af zullen zijn - en of er in zijn soort iets ‘puiks’ bij zal zijn - is dubieus!
Wat mijn etsen betreft, de épreuves, de 100 die ik zelf druk, waarvan de kleinste
helft nog gedrukt moet - zijn uitverkocht. Wil je kennis zich tevreden stellen met een
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gewone druk, die ik trouwens surveilleer - en die tegenwoordige Duitscher van
o.

Mouton drukt niet kwaad - dan zal hij zich toch tot v. W. & C te wenden hebben
daar de etsen eigendom der firma zijn.
Mocht ik je op een andere manier van dienst kunnen zijn, beschik dan over mij
en geloof me
met vriendelijken groet
t.t.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Henri Gilius Samson
Plaats: Ede
Datum: 1 maart 1898
Verblijfplaats: UBA, SAM 90

[1:1]
Ede 1 Maart 1898
Amice,
Mij dunkt, ik zou dat schilderijtje maar van de hand doen als er een kooper voor
is. 't Spijt me wel dat het niet meer dan 125 gl. op kan brengen maar als de nood
aan den man is helpen alle beetjes. Ik begrijp niet waarvoor v. Looy geld noodig
heeft voor Willem want wat hij heeft heeft hij van de N.G. en voor de rest gaat 't hem
niet slecht geloof 'k - maar
[1:2]
daar jij die dingen toch behandeld moet je me maar op de hoogte houden hoe 't met
W.'s finantiën staat, misschien kan 'k later weer eens een teekening missen.
Van Willem zelf hoor ik bijna nooit iets.
Wees intusschen hartelijk gegroet en geloof me
t.t.
Willem Witsen

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 en 3 maart 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 2 Maart 1898.
Beste Wim,
Ik dank jou ook wel voor je langen brief. Ik heb den vorigen keer gezegd dat ik
nog wat over Gorter wou schrijven, maar nu kan ik me maar heelemaal niet te binnen
brengen wat. Dat ik vind dat zijne tegenwoordige beweringen niets met kunst te
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maken hebben heb ik je geloof ik al geschreven. Hij en de menschen die zich in
den dienst van zulke begrippen als Socialisme vermeien doen eenvoudig niet wat
hunne hand vindt om te doen. Het is trouwens precies het tegenovergestelde van
kùnnen, wanneer je probeert de wereld hetzij te beschouwen hetzij te hervormen
naar algemeene begrippen.
[1:2]
Het is bovendien ook al dwaas om te denken dat je alle die groote machten als
ambitie, hebzucht, heerschzucht die zoo mooi zijn hoe zeer je er ook van hebt te
lijden, zoudt kunnen ontzenuwen door eene nieuwe regeling. Bovendien geloof ik
toch ook niet dat in den fellen strijd de kunst, ik bedoel wat jij noemt het onbewuste
werken van enkele menschen minder zal worden of verdwijnen. Ik geloof dat zij is
als het Nessus-kleed dat al kijkt men er jaren of eeuwen niet naar om, wanneer men
het weer in het daglicht brengt, toch altijd zijn zengende en verteerende macht zal
hebben behouden.
Ik heb gisterenavond - want tusschen dezen en den voorlaatsten zin ligt een
avond en nacht - het leemen wagentje of Vasantasena gezien. Hoewel er eigentlijk
heel weinig van is overgebleven, is het toch heerlijk om dit stuk te zien omdat je er
in een
[1:3]
heele andere wereld door komt. Ik heb gelukkig dit jaar, nog veel meer dan verleden
jaar, een gevoel of ik door allerlei dingen een heel eind word vooruitgestuwd hoewel
ik voor mijzelf ook net voel of ik om zelf wat te maken alle habiliteit mis.
Wim, het wordt vandaag gelukkig zomersch geloof ik dus ik hoop dat je nu wel
eens zult komen. Ik zou wel graag eens overkomen en Dien ook maar liever over
een week of drie. Zij werkt nu niet meer op zoo'n fabriek, maar wel thuis maar is
nog niet aan een bepaalde studie maar krijgt thuis kleine bestellingen.
Wees met Betsy en de jongens van ons beiden hartelijk gegroet. De oude heer
wordt nu weer op de voorkamer verwacht maar zijn komst wordt telkens uitgesteld.
Je teekening is uit de lijst gezakt omdat zij niet vastge[1:4]
plakt is. Van Eeden gaat een artisten kolonie stichten bewoond door hemzelf, v.
Meurs, Labberton maar Willem wil er niet in. Zij gaan zelf den grond omspitten en
de vrouwen mogen geen dienstmaagden houden.
Nu Wim wees de hand gedrukt
door
Hein.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen en Elizabeth Witsen-van
Vloten
Plaats: IJmuiden
Datum: 2 maart [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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IJmuiden 2 Maart
Beste Betsy en Wim, zijt ge waarlijk niet boos, dat ik zoo op anderen steun? Ge
weet niet hoe aangenaam mij dit is geweest. Gij vindt 't ook aangenaam, is 't niet?
Zeg ja, en ik ben er tevredener om. Wat prettig dat M. er geen zwaar hoofd om heeft
gehad. Ze heeft een spaarpotje voor Juni en dat wilde ik haar intact laten behouden.
Wel hartelijk bedankt. Ik zal nu goed oppassen in letterlijken zin op mijn tellen, want
kinderachtig vind ik 't wel voor zoo'n ouden baas. Maar nu verwacht ik binnen heel
gauw een brief voor ons beiden, hoe 't nu in E. gesteld is. Hein schrijft: heel goed
en beterende. Hij schijnt erg ingenomen te zijn met een aquarel van Wim, dat op
zijn kamer staat. Hij kijkt er veel naar en vindt 't een werk van sterke gevoeligheid
zonder vooropgezet idee. Is 't zoo heel onmogelijk, dat Betsy hier ook eens komt?
Maar 't schijnt onmogelijk. In elk geval krijg ik wel binnenkort een brief van jullie. Ik
vond 't zoo prettig B.'s schrift weer
[1:2]
eens te zien. Hoe zonderling is 't leven onder de menschen toch. Daar zit ik nu al
anderhalf jaar aan 't strand en nooit komt er een post binnen of ik denk aan Ede. Ik
doe onbillijk minder dikwijls naar brieven uit A. van Hein te verlangen, maar 't is zoo.
Ik lig dikwijls uren lang tusschen 4 en 7 's morgens op kantoor stil en denk dan
dikwijls aan E. Ik denk dan dat ik er veel meer had kunnen komen, jaren geleden,
maar dat denkt men altijd van dingen uit 't verleden, dat men er meer had moeten
zijn en zulke dingen. Ik denk wel eens aan den avond toen ik het wiegje naar boven
bracht. Ik heb altijd gewacht iets voor B. te mogen doen en dit, zooals zij wilde dàt
ik 't deed. Maar de gelegenheden schijnen weinige te zijn geweest. Alleen tòen en
een morgen in A., toen ik haar van den trein haalde. Ik ben nu niet verdrietig of
morrend omdat ik aan 't strand zit - want M. is hier en 't loopt met haar net als ik
gedacht heb - ze wordt heel gelukkig - maar gedachten en verlangens en terugblik
heeft een mensch altijd en misschien wel 't ergste een kantoormensch, omdat die
zoo vaak is in omstandigheden, die heelemaal buiten hem om zijn aangebracht.
Weest hartelijk gegroet met Pam.
Jan

Jacoba Helena Elizabeth Arntzenius-Witsen (of Jacoba
Tholen-Muller?) aan Willem Witsen
Plaats: Bonn
Datum: 4 maart 1898
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 0440

[1:1]
Bonn 4 Maart 98
Hartelijk geféliciteerd l.W. met den jaardag van Wimpie; ik hoop dat hij goed blijft
voor uit gaan en jij zelf ook weêr beter bent. In mijn brief van hier laatst vergat ik
nog je te bedanken voor dat spoedige antwoord over je duim en dat deed mij toch
zóóveel pleizier toen. Door mijn ziekte en later vertrek had ik onmogelijk gelegenheid
je toen nog te schrijven. Wat een geluk dat dat ongeluk zoo goed is af geloopen! Ik
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was er bepaald ongerust over. Merk je er nu nog veel van? Kunt je weêr cel spelen?
en ben je weêr prettig aan 't werk? Hoe vondt je toch die ontmoeting met Ovink?
Hij vertelde dat hij je bij Koning aantrof; nu is hij met een nichtje van hem
geëngageerd. Dat weet je zeker en hoe vindt je 't wel? Met mij is 't 'tzelfde, zit nog
in huis en zie niemand als de Zuster.
Dag Wim, ook felic. aan B. van
je
C.

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: Ede
Datum: 5 maart 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 5 Maart 1898.
Amice,
en

Wees met je vrouw van harte gelukgewenscht met den 4 verjaardag van je
oudste dochter. Ook uit naam van mijn vrouw en van den kleinen Pam die je
intusschen wel laat bedanken voor je felicitatie. Hij heeft 'n kostelijken dag gehad.
Verleden jaar had hij nog zoo het bewustzijn niet wat 't eigenlijk is, en hoe prettig 't
is om jarig te zijn doch nu heeft hij het erg genoten. Toen hij aan 't ontbijt kwam op
den arm van zijn vader vond hij zijn stoel groen gemaakt met palm en sparrengroen
waartusschen stroobloemen en enkele tulpen en crocussen een feestelijk indruk
gaven. De vlag was uitgestoken
[1:2]
en wapperde voor de ramen en je had dat mannetje eens moeten zien! Enfin je zult
zelf wel dergelijke opmerkingen maken bij Poppy, - ik hoop dat zij een even prettigen
dag mag hebben als Pam. - Dank voor 't zenden van de schilderijen; ik heb ze nog
niet laten uitpakken omdat ik nog thuis moet blijven; ik ben, schijnt 't, nog lang niet
beter; - je brief met de 200 gl. heb ik in orde ontvangen. Als het kan zou ik heel
en

en

graag iets dergelijks hebben tegen den 10 of althans voór den 15 . Zou dat gaan?
Die datum moet ik echter 150 gl. betalen, dus hoop ik maar dat ik daar op rekenen
kan. Wat is 't beroerd om zoo thuis te zitten
[1:3]
ik verlang vreeselijk om weer aan mijn teekeningen te gaan. Ook buiten is er zoo'n
massa te doen met zaaien en alles in orde maken voor den zomer. Daar zal je 't
ook nu wel druk meê hebben.
Nu adieu, deze moet weg. Is Bauer al terug?
Groet al onze vrienden hartelijk van me en ontvang zelf van ons beiden en de
jongens vriendelijke groeten,
t.t.
Willem Witsen
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Ik heb telkens etsen gekregen om te keuren van Mouton. Het proefdrukken is nu
afgeloopen en als hij de tirage even goed doet is die Duitscher een
[1:4]
groote aanwinst, adieu.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 maart 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 14 Maart 98
Beste Wim,
Van Nol hoorde ik dat je nog niet beter was; schrijf mij eens hoe het je gaat en
ook wanneer ik eens bij je zou kunnen komen, ik alleen want Adriana kan nu niet
goed van huis. Van de week kan ik iederen dag behalve Vrijdag.
Wees met Betsy en de jongentjes hartelijk gegroet van
je
Hein

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 14 maart [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 14 Maart
Beste Wim, je vraagde mij verleden of M. veel loopt. Gelukkig gaat dit nog al. Ze is
van nature geen sterke loopster, omdat ze dikwijls pijn heeft in de voeten, maar ze
gaat er toch elken dag vast uit. Altijd samen, dus al naar mijn dienst is. Het is hier
een raar volk en liever gaat zij dus niet alleen uit. Gister ging zij toch even, maar
vond men dit zoo vreemd, dat opgeschoten kerels of jongens haar nariepen ‘Wil je
wel eens naar huis gaan!’ Ze vond dit heel onaangenaam, maar vandaag hebben
we er om gelachen, om de grappige wijze waarop ze 't mij vertelde. Ze wilde gaarne,
dat ik eens een paar dagen naar je toe kwam, maar ik zou dit niet van mij kunnen
krijgen; zij kan mij zoo bijster best gebruiken. Voor alles waarin ik haar help beloont
ze mij met lieve woordjes en blikjes. Er is niets beminnelijker
[1:2]
òm zich dan je eigen vrouw in deze omstandigheden. Je schreef mij van de week
of je mij ook beleedigd zoudt hebben. Eilieve waarom? Alles wat je daarin schreef
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was geheel waar. En is 't ook niet op mij betrekkelijk. Mevr. Adelink is hier geweest,
doch slechts enkele dagen en niet op een zondag (den eenigen dag) waarop ik vrij
ben tusschenbeide. Een heelen dag vrij te maken gaat tegenwoordig bezwaarlijk.
Heden namiddag hebben wij onze baker geengageerd: Hille Schokker, Volendamsch
e

visscherskostuum, in de 30 en van haar 16 reeds bakerend (dit is de volendamsche
gewoonte). (Het schijnt daar het beroep te zijn van meisjes, die minder trouwkans
hebben, een regel dus naar een wreeden praktijk.) Het is een juffrouw zonder
omwegen, bewaar mij! Je weet wel, dat wij een puck hadden, die wij omdat hij zoo
aanhankelijk was en zoo ziek
[1:3]
werd, als wij hem alleen moesten laten, hebben weggegeven aan 't dienstmeisje?
Dit beestje is na eenigen tijd door haar verkocht en is nu in 'n vuilig gezin terecht
gekomen, een winkel van eetwaren, waar de man bijna een beest lijkt (zoo
on-intellektueel) en de vrouw een marmot schijnt van viezigheid of liever goor uitzien,
want vies zijn ze niet, alleen een beetje beestig. Nu is het een forsche, kloek kijkende
reu geworden, groot en sterk en telkens als hij onze deur passeert (b.v. om de 2
dagen eens) komt hij janken, wordt opengedaan, rent naar boven, krijgt een overval
van M. te zien, zoekt al zijn plekjes op (precies): achter de kachel, op de rieten stoel,
blijft er even liggen, dartelt wat en verdwijnt weder. Heden net op zijn
eigen-gewenschte terugtocht kwam hij aan de trap Hille Schokker tegen en viel hij
op haar aan, tengevolge, waarvan Hille in
[1:4]
geen tijd weer op straat stond. Ik heb haar beduid, dat 't maar visite was! En merkte
zij wel, dat 't maar een ‘blaffer en geen bijter’ was. Heel gaarne had ik dien hond
weder te eeniger tijd terug.
Aan Hein heb ik begin vorige week een lijvigen brief over alles en nog wat
geschreven. Ik had je van avond in verband met dien brief een en ander willen
schrijven (ik zit n.l. erg te filozofeeren tegenwoordig) maar Hille Schokker heeft mij
op andere banen geleid en vrees ik, dat ik wel spoedig te ruste zal moeten, want
om half-vier moet ik op. Van Nol hoor ik nooit meer iets. Mendes heeft mij zijn
artikelen gezonden. De litteraire èn de geleerde wereld hebben elk een
kinderachtigen kant. Ja, van Nol hoor of zie ik nooit meer iets. Hoe kan hij dag na
dag leven en nooit meer iets van zich laten hooren? Weet hij zóó zeker,
[2:5]
dat ik er geen behoefte aan heb iets van hem te vernemen? Ik, voor mij, zal hem
binnenkort schrijven, dan zal hij wel eens, antwoordende, schrijven hoe 't hem gaat.
Wil je mij eens spoedig schrijven; doe er nu eens wat omtrent je ongesteldheid
bij. Hoe gaat 't nu met je?
De groeten aan B.,
t.t.
Jan
ook van Marie

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 maart 1898
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 946

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
24 mrt. [189]8
Donderdagmorgen
Lieve vrouwtje, zooeven heb ik je briefje gekregen - ik kreeg wat 'n goede voorstelling
hoe jullie daar zaten en buiten die regen; dat zijn zulke prettige brieven en 'n andere
keer moet Pam maar eens meer boodschapjes geven; maar zeg hem nu ook dat
Vafie niet Saturdag terug komt maar Vrijdag avond met den laatsten trein. Hein was
Dinsdag niet aan 't station en ik heb hem heelemaal nog niet gezien maar ik kan
niet bij hem werken omdat er iemand overleden is. Ik maak nu preparatieven voor
nieuwe teekeningen maar 't is zoo verschrikkelijk koud dat ik niet goed durf blijven
staan teekenen. Karsen en de Zwart zitten hier te praten en zoo druk dat ik bijna
niet schrijven kan. Bauer is hier gisteren geweest; hij komt de volgende week even
bij ons - dan moet hij naar Arnhem; hij vroeg dadelijk naar Beb en naar Pam.
Vandaag ga ik naar Timmer; morgen is 't Vrijdag en kom ik thuis. Geef de jongetjes
'n zoentje van Vafie.
Dag lieve Bebpy tot morgen.
Je
Pim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 1 april 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Villa Parkzicht
1 April 1898
Beste Wim,
In lang heb ik niets van je gehoord. Tot mijn vreugd vernam ik, dat je weer
opgeknapt bent en zelfs in Amsterdam bent geweest. Wil je mij misschien nog eens
schrijven, om mij wat op te monteren?
Ik heb druk werk gehad met het vertalen van Cyrano de Bergerac door Rostand
Doch dat is nu gelukkig af.
Naar ik in de krant gelezen heb, gaat Molkenboer Rhodopis monteeren. Ik vind,
dat hij daarbij met mij te rade moest gaan, maar ik hoor niets van
[1:2]
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hem. In den Haag gaan ze ook Idylle van Lucie spelen.
Verleden Zaterdag is Jan Broedelet bij mij geweest op een avond met van Meurs
en zijn vrouw. Hij is nog al geestig, maar ik weet niet precies, wat ik van hem denken
moet.
Als ik zoo mijn ondervinding van de laatste jaren naga, dan vind ik de wereld net
een apenhok, waar de bewoners elkaer allemaal zitten te beduvelen en te bekakelen,
en waar men alleen hier en daar een enkele vindt, die volkomen eerlijk en puur zijn
eigen weg bewandelt.
Mijn gezicht is volkomen hersteld, gelukkig, en zoo glad en blank als een.......
melkmuil. Als je me zag, zou je er pleizier in hebben.
Nu, tot ik wat van je hoor. Vriendelijke groeten aan de kranige Betsy - ja, je moet
een kranig vrouwtje
[1:3]
zijn, om huis te houden met zoo'n langen slungel van een echtgenoot en zulke
kinderen, die natuurlijk ook al het heele huis zitten vol te schilderen.
Ik ben bij Mincelijn geweest. Vlak tegenover me, in een andere loge, zat Verwey.
Hij zat rechtop met zijn isegrimmig gezicht, en zag er uit als een eenigszins bejaarde
grutter, die pas een standje van zijn vrouw had gehad.
Ze gaan hier ergens in de buurt een kolonie oprichten. Willem Bauer, een broer
van Marius, een sympathieke vent, geeft de architektonische plannen aan. Van
Eeden wordt president ervan en deelt dan iedere week kaartjes van goed gedrag
uit - marques d'approbation et de bonne conduite - voor aan[1:4]
houdende vleeschafschaffing en nobel kunstgevoel.
Nu, Wim, tot ik wat van je hoor, een hartelijk handje voor Betsy, jou en de pierewieten
van
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 4 april [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 4 April
Beste Wim, ik had 't van de week nogal druk. Kom je nu eens spoedig? Wat heeft
Hein gezegd van mijn voorstel vreemde talen aan te leeren? Ik heb geen antwoord
van hem gekregen, dus leid ik daaruit af dat hij er tenminste niet enthousiast van
is. Marie is vrij wel; ze krijgt echter sinds enkele dagen tusschenbeide erge krampen
of zoo iets, hier en daar, of hevige steken in de borsten. Ik vind 't zoo jammer, dat
je nu juist niet eens komt. Als 't een maal zoover met haar is, blijf je van zelf weer
weg en zoo is 't halve jaar om, eer je hier geweest bent. Ik ben zeer nieuwsgierig
van je te vernemen wat je me allemaal te vertellen hebt. Met mijn komst te A. is 't
zoo, ik durf niet langer komen om Marie dan van 's morgens tot na het koffiedrinken
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en dan heb ik nog veel boodschappen ook. Wanneer je dus niet erg vind die met
mij mede te doen (het zijn boodschappen voor Juni, bij Utermohlen en zulke dingen)
dan zal ik je schrijven wanneer ik kom en hebben wij dus eene afspraak. Het kan
zijn vóór, het kan zijn
[1:2]
direct na de paasch. Ik wil heel graag die afspraak maken.
Van de week had ik drukke besogne door de schoonmakerij. Wàt er nu gedaan
is, is zoo proper, dat 't een lust is er rond te zien. M. heeft vitrages gewasschen en
gestreken, keurig en keurig. Ik heb alle gordijnen weer apprêteerd, zoodat als je
aan 't eene touwtje trekt, gaan ze allebei open, trek je aan 't ander, dan gaan ze
allebei dicht. Je weet, jaren geleden, bij jou eens, kon ik dit niet. Ik heb alle zeilen
opgenomen voor zoover wij met 't schoonmaken zijn en het asphaltpapier losgemaakt
er onder en alles is ferm grootscheeps gedweild. Toen 't asphalt papier weer
opgespijkerd en de zeilen daarboven. Wàt nu gedaan is, is zoo stofvrij, dat je nergens
je hand zou kunnen vuil maken. M. heeft zoo weinig mogelijk gedaan en niets getild
of zulke dingen. Je kunt deswegen gerust zijn. Aanstonds moet ik weer een heele
kamer uit mekaar halen.
De N.G. heb ik ontvangen, die japansche verzen deden mij, wat de laatste betreft,
sterk denken aan de oorlogs prenten van een paar jaar geleden. Ik vond ze heel
aardig (die verzen) en voor de N.G. een aanwinst. Wie is 't, die ze schreef? De
moeilijke tobberij
[1:3]
van Willem en Mendès las ik met veel minder pleizier. Ik kreeg daar een prospectus
van van Looy. Is de Gouden Ezel als boek reeds verschenen? Ik wist daar niets
van, dat 't zoover al was.
Schrijf je mij eens gauw? Met mijn poststudie is 't in de laatste weken weer
sukkelen. Ik kan daar maar nooit serieus inkomen. Het is me te kinderachtig. Die
post is 't kleine ongeluk in mijn leven. Had ik maar eens den moed er flink door heen
te bijten. Of 't vijftig mijl van mij aftekeilen, dat boek.
De winter-visch is nu voorbijgaande. Als je vóór paschen nog kabeljauw, leng,
griet of rog moet hebben, moet je me gauw schrijven. Ik krijg tot nu f 8.50 van je.
Schrijf mij gauw,
t.t.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 11 april [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandag 11/4
Beste Wim, wat speet 't mij Vrijdag je niet te zien. Wat hadden wij een langen en
prettigen dag gehad. Alléén heb ik langs de grachtjes gewandeld en me in veel
vermeid. Wat had je mij pleizierigen raad gegeven bij mijn inkoopen ware jij te A.
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geweest! Wat maakt je aquarel (teekening noem jij 't altijd) Heins kamer prachtig
(die toch al prachtig is met al die folianten en kasten). Hein vertelde mij, dat je in
den laatsten tijd wat bedrukt was geweest. Wees maar altijd een besten kerel en
laat 't nu maar gauw uit zijn, dat we mekaar nooit meer zien. Ik heb juist een heelen
prettigen dag gehad (gister). Mijn zuster C. was ons komen opzoeken en hoewel
haar drukke gepraat wel wat vermoeiend en weemoedig stemmend was, heb ik
toch telkens mogen voelen, dat ik haar graag mag lijden. 't Goede mensch had een
pak jurkjes mutsjes, zijden schoentjes etc. mede gebracht, alles allerliefst gemaakt
en jouw vischkooper dien ik onlangs een ijs-leverancie aan een brouwerij bezorgde,
zonder daar verder bij te denken, zond mij met
[1:2]
de paasch drie groote tongen. Daarbij had ik uit A. bloemen medegebracht en was
't hier als een feest. Maar vandaag is 't weer net 't omgekeerde; mijn lieve Miesje
wil den heelen dag niet eten, ligt te bed en schijnt koortsig. Nu zit ik hier weer alleen
en alle feestigheid is weg. Op den dag dat ik te A. was kreeg M. bezoek van Betsy
T. en Pet en het jongie. Het jongie is een lief, zacht, achterlijk jongie, dat met B.
heelemaal een is. Die twee kinderen schijnen elkaar altijd vasttehoûen en mekaar
heelemaal te begrijpen. P. ging direct de straat op en met een sleepboot in zee,
waarna B. zich ongerust maakte voor den trein en moest ik, haar na mijn aankomst
thuis, weg brengende, P. ophalen (na dien zeetocht) ten huize van een zijner kliënten,
waar hij met zijn oude (ons weinig eigene) virtuositeit bezig was de zaak van A.
contra Z. te behandelen. Bij 't naar den trein gaan was hij nog aldoor bezig een
briefje te schrijven en mij te verzoeken dit hier
[1:3]
ter plaatse aan te reiken, terwijl B. maar steeds angstig bleef voor den trein. Wat is
't vreemd of liever (als men nuchter 't aanziet) gewoon, dat P. nu juist in zaken is
‘van A. contra Z.’. Het zoete jongetje van hun, met zijn zacht-blauwe oogjes, stak
zijn handje uit, bij 't weggaan aan den trein in navolging zijner moeder. Maar 't eenige
wat hem voortdurend interesseert schijnt mij zijn moeder te zijn. Hij zit ook meer
naar haar toe dan naar andere menschen.
Maandagmorgen. Marie is weer beter. 't Bed is altijd haar geneesmiddel. Ze heeft
van 7 tot 7 geslapen en ik van 9 tot 7. Weet je wel Wim, dat jij mij nu bijna een jaar
geleden nog iets voor mijn huwelijk beloofde, maar dat nog niet af was? Hoe is 't
daar nu meê? Is je tafel af? Schrijf mij spoedig, wanneer je eens komt op de manier
van Hein.
t.t.
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 20 april 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht.
20 April '98.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Beste Wim,
Ik was erg blij met je briefje en zal heel graag op 6 Mei komen. Maar schrijf mij
s.v.p. nog even, of je W. v. Meurs wou laten komen, hoofdzakelijk als aangenaam
reisgezelschap voor mij, of dat je hem zelf graag wou zien. In het eerste geval wou
ik zeggen: Laat hem maar in Bussum. Want hij en ik zijn beste vrienden, we hebben
niet de minste onaangenaamheid met elkander gehad, maar ik kan toch niet best
met hem opschieten. Hij is een beetje vervelend. We gaan ook volstrekt niet
[1:2]
geregeld met elkander om.
Als jij hem echter voor jezelf zien wilt, dan heb ik er niets op tegen om samen met
hem te reizen. Schrijf mij dat dus even, wil je? dan zal ik hem mêevragen, als je
hem wilt zien.
Ik ben bezig aan een langere kroniek over Huet, Mevr. Bosboom, Roosdorp, van
Oordt en misschien Hein. Die zal je in de Mei-afl. zien.
Anders zit ik me wel een beetje te verdommen: altijd alleen, zonder eenige
conversatie of afwisseling: hoe lang zal dat wel duren? Ik voel me sterk en gezond
en eer dertig dan acht-en-dertig jaar, en zie er, geloof ik, ook zoo uit. Maar, aldoor,
dag aan dag, in hetzelfde tredmolentje loopen! Ik heb gelukkig nog al geduld en
vastheid in me, maar 't verveelt
[1:3]
me tusschenbeiden toch razend. Ik zit, net als Robinson, op een eiland en kijk naar
de trekvogels, maar geen is er bij, die mij naar mijn vaderland brengt.
Arthur van Schendel is met de Paaschvacantie in 't land. Hij blijft nog, geloof ik,
anderhalve week. Ik mag hem wel, hij is krachtiger en energieker dan van Meurs,
die wat ‘laksch’ is, zooals mama van Meurs eens over haar zoon tegen mij zei, toen
ik haar in Amsterdam was gaan bezoeken.
Van mijn ‘Veertien Jaar’ is gauw een tweede druk noodig, zegt van Looy.
Ik wou anders, dat we van v. Looy van daan waren. Groesbeek (dat is immers
de firma Scheltema en Holkema?)
[1:4]
heeft zoo iets tegen iemand gezegd (was jij dat niet?) als dat hij 't met Verwey niet
zoo heel best kon vinden en dat hij liever met Kloos te maken zou hebben. Nu, 't
zou mij heel best zijn, als er eens wat verandering in den boel kon komen.
Mijn kamer is heel wat gezelliger geworden, sinds ik je er in Juni '97 mocht zien.
Ik merk daar, dat ik maar aldoor over mezelf zit te kletsen, maar zoo word je, als
je op een onbewoond eiland zit! Zou daar dan nooit eens verandering in komen?
Nu, Wim, vriendel- en respectueuse groeten aan je echtgenoote (A propos ik vind
Betsy net iemand, om hier in eens uit te roepen: ‘Echtgenoote!’ Waar bemoeit i-zich
mee? Dat bén ik niet!) (Maar dán vergist ze zich toch) en een hand,
tot ziens, van
je
Willem
Groet de jongens lollig en zeg dat deze oom Willem net zulke lange beenen heeft
als vader.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Oostburg
Datum: 29 april 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oostburg 29. Apr. '98
Amice,
Magnifico, magnifico! wat is dat mooi werk. Wat een zware realiteit. Gevels als
geschiedboeken waar je de levens van heele generaties uit kunt lezen die schijnen
weg gezonken in de glanzende diepte. Wezens vol ‘gruwbaar simpele dingen’.
Huizen-grijsaards vol stillen warmen levensblik, zoo rustig dat je beurtelings allerlei
aandoeningen er uit kunt op maken want zij zijn vol innigheid.
[1:2]
Ik hoop dat je bij je plan blijft om dezen zomer Oostburg aan te doen als je naar
Vlaanderen gaat. Het land hier is misschien ook interessant voor je. Mocht ik weer
in Amsterdam komen (ik ben er onlangs geweest maar had toen weinig tijd om te
blijven), dan neem ik van daar een retour naar Ede en zal je dan op een namiddag
goeden dag komen zeggen. In de litteraire wereld is het voorloopig stil met de
productie. Alleen Verwey en van Eeden
[1:3]
laten van zich hooren door de beroemde mannen aan te wijzen welke de Beurs in
Amsterdam moeten beschermen. Waar de letterkundigen zich al niet meê bemoeien!
Ik hoor ze wijzen daarvoor aan beroemde veldheeren en admiralen.
Addio! mijn dank voor het prachtige geschenk, je hebt me eigenlijk een weinig
confuus gemaakt.
Mijn hartelijke groeten aan Betsy.
Your
F. Erens

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 mei 1898
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1021

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Woensdag 4 Mei 1898

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Lieve vrouwtje, 't is van daag precies vijf jaar geleden dat je getrouwd bent en daarom
speet 't me wel dat ik van morgen wakker werd, niet naast Beb maar in 'n nauw en
te kort bedje in IJmuiden. Heb je er ook aan gedacht? Mijn teekening is klaar en
gisteren kreeg ik hier 'n briefje van Han of ik misschien even in Haarlem wou komen.
Ik heb 't kamertje van Greta gezien en 't huis en zelfs Piet; maar ik ben niet blijven
eten en voor zessen was ik in de armen van Jan, dien 'k getelegrafeerd had. Mies
is heel wel en ziet er goed uit, oneindig veel sterker en flinker dan vroeger maar
zwaar! Ik heb kasten en doozen vol kinderkleertjes moeten bezichtigen die ze
gedeeltelijk zelf gemaakt heeft, gedeeltelijk gekregen. Overdreven veel en veel rose
en satijn! Van morgen waren we vroeg op en hebben we samen gewandeld naar
de Zuiderpier en 't strand in de regen. Van Georges heb ik nog
[1:2]
niets vernomen. De broedeieren uit Dordt heeft Gerrit nu zeker al onder 'n kriel
gedaan. De andere zullen wel komen.
Willem is 'n secuur broekje om nog eens te schrijven. Ik hoop ook dat Helene pas
Maandag komt. Als je 't nu maar niet te druk krijgt met die jongens, Vrijdag. Ik kom
morgen avond met den laatsten trein. De pillen zouden direct verzonden worden,
je hebt ze nu toch zeker al lang?
Dag lieve Beb zeg maar aan de lieve jongetjes dat Vafie morgen thuis komt. Met 'n
extra zoentje
je
Pim

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]
Plaats: Ede
Datum: 9 mei 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 9 mei 1898
Amice,
Ik blijf nu een paar weken hier en ben al druk bezig aan 't schilderen, - ik had
gehoopt tot mijn volgend bezoek aan Amsterdam rond te kunnen komen met mijn
geld. Doch zie, daar komt van morgen 'n kwitantie van Jongerius f 61. - die ik nog
net betalen kan; - ik was 't vergeten hoewel 'k 't zelf besteld heb omdat hij al twee
keer gepresenteerd was. Wees nu zoo goed mij morgen een bankje van te zenden
dan blijf ik rustig aan mijn werk.
Ik heb nu ook de eieren van
[1:2]
Bicker Caarten gekregen: zwart Bantans. Die worden van daag gelegd onder twee
krielen, - 't is hier prachtig - je moet de vrucht boomen zien, vooral de kersen en
appelen en morellen éen en al bloesem!
Nu, tot ziens, hartelijk gegroet
t.t.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

W.W.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 31 mei [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 31 Mei
Beste Wim, met Hein heb ik een groote en prettige wandeling gemaakt en den
vorigen avond tot half twee opgezeten. Maar nu heb ik mij, bij hem, heelemaal
uitgepraat en alles verteld wat ik te zeggen had en jou had willen schrijven. Ik loop
met 't stille voornemen rond, zoodra M. haar moe hier is en ze wel is, je toch nog
eens te komen bezoeken in Juni.
Met 't boek zal je Marie een bizonder genoegen doen. Ze vraagt of je 't dan gauw
wil zenden, dan kan ze er vast in gaan studeeren. Mijn studie is
[1:2]
weer een paar dagen van streek door de pinkster. Het is zoo verdrietig om dan in
zoo'n boek te zitten kijken. Schrijf maar weer eens gauw; je brieven zijn o, zoo
welkom. Je bent toch een hartelijke kerel om verleden week aan ons te denken.
Groet Betsy hartelijk van ons
t.t.
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 2 juni 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
2 Juni '98.
Beste Wim,
Ik zit er heel erg mee in. Ik hoorde n.l. gisteren van v. Meurs het volgende. Hein
had hem verteld, dat hij van Hofker had gehoord, dat je een brief van Mevr. Versluys
had gehad, waarin deze jou schreef over het plan Groesbeek, en dat jij daarom had
gezegd: Als Willem zóó doet, n.l. erover praten met anderen, zal ik hem moeielijk
kunnen helpen in die zaak.
Nu is dit heele geval voor mij een zeer pijnlijke kwestie. Mevr. Versluys is altijd,
vooral in den laatsten tijd bijzonder aardig voor mij geweest.
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Zij teekent zich altijd ‘uwe vriendin’, en ze is inderdaad in de laatste jaren, toen alles
zich, naar het schijnt, tegen mij gekeerd had, altijd met raad en daad terzijde geweest,
waar ze maar kon, zoodat ik haar dan ook werkelijk eenzigszins als een ‘vriendin’
beschouwde. Zoo heb ik mij bij haar iets laten ontvallen over de mogelijke verbetering
mijner vooruitzichten. Dit was inkonsekwent van me, want ik praat gewoonlijk, zooals
je misschien weet, eer te weinig dan teveel, maar ik vertrouwde natuurlijk, dat zij
werkelijk als mijn vriendin zou handelen, en niet dadelijk bij anderen daar op in zou
gaan. Wim, ik vraag je vriendelijk, laat me nu niet in den steek: laat mij tenminste
wat van je hooren, kom!
[1:3]
Ik heb zooveel beroerdigheid gehad in de laatste jaren, dat ik heusch mijn pleizier
wel opkan. En nu, zoo, door één ondoordachtheid van mij, in mijn uiterlijke
omstandigheden, weêr voor een muur te staan, wie weet voor hoe lang, dat stemt
me lang niet vroolijk! Ik krijg bijna het land aan mijzelf, als ik er aan denk.
Schrijf mij eens, wil je?
Hartelijk
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 4 juni 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
4 Juni '98.
Beste Wim,
Ik ben heel blij met je brief. Je kunt er zeker van zijn dat niemand dan
Mevr.Versluys er van weet. Ik had je verkeerd begrepen: ik dacht dat jij over die
zaak met Groesbeek al gesproken had. Maar 't blijft stom van me, dat ik er wat van
heb los gelaten en ik zal nog beter op mijn tellen gaan passen: 't is een gevoelige
les voor me geweest.
Ik begin te begrijpen, dat de Versluyzen verdomd het land hebben, dat ze de N.G.
hebben losgelaten. Je weet misschien, hoe dat gegaan is.
[1:2]
Versluys zei mij, (eind '94) dat hij de N.G. wel wou blijven uitgeven, maar dan stelde
hij als conditie, dat hij recht zou krijgen op de helft van het eigendoms recht van
mijn werk. Daar heb ik toen natuurlijk voor bedankt, en ben naar v. Looy gegaan.
Maar met dien kan ik het heelemaal niet vinden.
Ik weet niet of ik je verteld heb, dat er een tweede druk van de Veertien Jaar
noodig is. Eerstdaags moet ik drukproeven krijgen. Van Looy wou er een portret
voor zetten, maar daar heb ik niet veel lust in. Wat zeg jij ervan?
Ik ben druk in de weer met Johan Broedelet: Ik heb een drama van hem
aangenomen voor de N.G. Hij wil nu met alle geweld hebben,

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:3]
dat ik hem bij zijn naam noem, maar hij wil het mij niet doen, uit respect voor mijn
ouderdom en positie, die grappenmaker! Hij is er toe gekomen zijn brieven aan mij
te beginnen: Geachte vriend! en ik onderteeken dan de mijne: ‘die zich gaarne
noemt uw geachte vriend’.
Wat je eigenlijk precies aan hem hebt, kom je moeielijk te weten. Ik vertrouw hem
niet heel erg, vooral daar hij mij laatst geschreven heeft: ‘dat hij iets aangenaams
in mijn gezelschap vond’.
Bij ons woont tegenwoordig een broer van Floris Verster, C. Verster, die altijd erg
druk praat, maar nog al een goedige jongen is, geloof ik. Ken je hem?
Nu, beste Wim, groet den robusten Pam en den fijnen Erik, die allebei
[1:4]
beste en vertrouwbare jongens zijn, en doe Betsy mijn vriend. en hartelijke groeten.
Ontvang met je beiden de diepgemeende wenschen voor de heuchelijke verandering
van jullie vierhoek in een vijfhoek van
je

Willem

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 juni 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 6 Juni 1898.
Beste Wim,
Bij Jan ben ik den eersten Pinksterdag geweest, ik was Zaterdagavond gegaan
en Zondag middag teruggekomen. Zaterdag avond heb ik heel plezierig laat met
Jan zitten praten. Hij hoopte er zeer op om, zoodra als zijne schoonmoeder bij hem
is, een Zondag naar Ede te ontsnappen, daar hij anders nooit uit kan. Marie maakt
het heel goed, zij ziet er zeer goed uit en ze zijn dus beiden heel blij over wat hen
te wachten staat. Zondag morgen heb ik een mooie wandeling met Jan gemaakt
naar den kant van Wijk. Het is prachtig zoo als daar de grond begroeid is. Het is
aardig
[1:2]
dat je pas langzamerhand - ik ten minste - allerlei oude waarheden of ideeën, die
je tot nog toe maar gewoon hebt aangenomen, begint te begrijpen of liever te voelen.
Zoo moest ik bij het zien van dien begroeiden grond voordurend er aan denken aan
die oude voorstelling dat al die planten het kunstwerk van de natuur zijn, en dat de
natuur hier verpersoonlijkt door Minerva het heel goed vindt als de menschen dat
werk probeeren na te maken, maar dat Minerva heel boos wordt als de menschen
het haar trachten te verbeteren en dan met hen doet als met Arachne (die met haar
wilde wedijveren) en die zij in een spin veranderde die toen nog wel een heel kunstig

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

web kon maken maar niets anders. Je zult zeggen: een heel eenvoudige waarheid,
daarvoor hoef
[1:3]
je niet naar de Breesaap te gaan. Maar je kunt zoo van die oogenblikken hebben
dat je je zoo'n waarheid bepaald in de oogen voelt steken en dat heb ik daar gehad.
Trouwens dat is ook juist waar ik tegenwoordig voor mijzelven het meest mede
bezig ben, met het voelen van de eeuwige waarheid van de Grieksche Mythologie.
In alles wat ik tegenwoordig beleef en om me heen zie gebeuren, kan ik niet anders
of ik moet er de zekere aanwezigheid en de werking der goden erkennen. Daarom
vind ik het ook zoo vervelend als de menschen in wat ik nu schrijf, ik meen in Helena
(waar ik nu gestadig mee doorga) een philologische aardigheid zien. Het is voor mij
alles een tastbare werkelijkheid die voor mij leeft. En het is ook onzin om te zeggen
dat dat voorstellingen zijn, die
[1:4]
uit den tijd zijn. Sophocles heeft toch evenmin als ik met oogen van zijn lichaam
Apollo en Afrodite gezien, maar ze kunnen toch evengoed voor mij als voor hem
werkelijk bestaan.
Wat je schrijf over Willem wist ik al zoo eenigzins. Hij is bijna al zoo ver dat hij in
het geheele geval een valstrik van Groesbeek ziet die, door ons een prachtig aanbod
te doen, zich van het eigendom van de N.Gids hoopt te verzekeren en ons dan te
laten zitten.
Ik voor mij heb van Looy gezegd dat ik in geen geval op de zelfde condities een
nieuwen jaargang wil beginnen. De belangen van Willem en mij zijn nu eigenlijk
zeer met elkaar in strijd. Het is mij alleen te doen om een eenigzins redelijke
belooning voor
[2:5]
een geregelden afzet van mijn werk te krijgen. En daarvoor hoop ik zeer in die
onderneming van Groesbeek te komen. Zaterdag ben ik - maar slechts heel kort even bij Dijsselhof geweest. Hij stond daar heel bedaard heele groote lijnen op een
groot papier op een teekenbord te trekken voor tafels. Toen dacht ik: ik wilde dat ik
maar even bedaard en gerust aan mijn werk lijntje voor lijntje kon zetten, (want zoo
beschouw ik het tegenwoordig, dat is toch geen grootspraak?) en dat ik niet altijd
het eenigzins verontrustend idee hoefde te hebben; literatuur blijft altijd een eenigzins
gevaarlijke liefhebberij.
Dijs liet mij ook nog heele mooie letters zien die hij gesneden had en waar
Groesbeek mee gaat drukken.
[2:6]
Ik zeide hem toen dat ik hoopte dat hij voor mij ook nog eens zou drukken.
Bovendien neemt Willem tegenwoordig tegen mijn zin allerlei verzen op in de
N.G. waarvan ik niet met genoegen de aansprakelijkheid draag.
Nu Wim, wat den zomer betreft, gisteravond ben ik met Dientje naar Muiderberg
geweest. Er waren gelukkig zoogoed als geen menschen en de zee en lucht waren
prachtig. We verlangden allebei om daar diep in den nacht te kunnen blijven zitten
maar dan moet je om half tien weer holder de bolder in de stoomtram naar Amst.
worden gehotst.
Wij groeten Betsij en de jongens

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[2:7]
en jou hartelijk en wenschen je veel goeds voor dezen zomer.
Je vraagt nog naar den Ouden Heer. Ziek is hij niet. Hij zit weer voor het open
raam, dus je zoudt er kunnen werken. Wacht niet te lang want ik vrees dat ze kelders
gaan verbouwen. 's Middags is het hier om te bezwijken en ik verlang erg naar een
zeebad.
Nu Wim, ik eindig, met een hartelijke groet
je
Hein

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 juni 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 14 Juni 1898.
Beste Wim,
Jan zeide mij, toen ik hem afhaalde, dat ik je best nog eens kon opzoeken. Ik had
er juist zoo'n lust in, maar ik dacht dat het misschien niet goed schikte. Zou ik nu
morgen middag kunnen komen? Wil je mij dat even berichten?
Ik ben Zondagavond met Jan mede gegaan en gisterochtend alleen, want J. had
dienst, naar Zandvoort gewandeld daar gebaad en toen naar Haarlem gewandeld.
Het was heerelijk zoowel op het land als in het water.
[1:2]
Ik vergat verleden te schrijven dat de zonnebloemen heel mooi gedijen. Ze staan
allen al een paar palm boven den grond. Ook de primula houdt zich goed en staat
nog in vollen bloei.
Nu Wim, Dientje groet jou en Betsy en de jongens ook zeer, wellicht tot morgen
of ben je op reis of kom je hier?
Je
Hein

Joseph Cramer aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 1 juli 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
V.h. 1 Juli 98

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Waarde Willem!
Ik kan U niet zeggen welk een onbeschrijflijk genoegen ge mij en mijn vrouw hebt
bereid door de toezending van die heerlijke ets. Wanneer ge me hadt laten kiezen,
had ik geen andere keuze gedaan. Wat een poëzie en waarheid.
Ik dank er je hartelijk voor en verzeker je dat ik het op zeer hoogen prijs stel.

[1:2]
Met vele groeten van ons beiden ook aan Uwe vrouw, in oude vriendschap
steeds gaarne t.t.
Joseph Cramer

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 14 juli 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
14 Juli 98.
Beste Wim,
Ik had juist een briefje aan je geschreven, toen de jouwe kwam, waar ik erg blij
mee was.
e

v. Looy heeft mij weêr geschreven om een portret voor mijn Proza, 2 druk. Jij
hebt het zeker te druk met alles, om mij nu te fotografeeren. Maar kan je mij
misschien een exemplaar van een der vroegere sturen, dat je nog al geschikt zou
vinden, om te laten reproduceeren? Het moet, lach niet om dien ouwen kerel, er
nog al jong en kranig uit zien. De mijne kan ik niet allemaal vinden.
C. Verster (een broer van Floris) woont tegenwoordig hier in huis. Ik ga veel met
hem om en hij komt mij voor een heel leuke en eerlijke jongen te wezen. Hij hoorde,
dat ik aan je schreef, en verzocht mij zijn groeten aan jou te doen.
Nu, Wim, ik ben erg nieuwsgierig, hoe dat met Groesbeek afloopt, doe mijn
hartelijke
[1:2]
groeten aan Betsy en verzeker haar van mijn sympathieke hoogachting. Misschien
glimlacht ze dan even.
O, ja, met Broedelet sta ik, naar het schijnt, heel goed. Hij heeft gevraagd om dat
Mijnheer maar weg te laten, is toen Willem gaan zeggen en teekent zich eenvoudig
weg ‘Jan’.
Met beste groeten voor allen en een hartelijke hand
je
Willem.

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: Ede
Datum: 22 juli 1898
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 22 Juli 1898
Amice,
Ik denk aanstaande week met twee teekeningen in de stad te komen, waarschijnlijk
Dinsdag of Woensdag. Als 't kan laat Menck dan twee lijsten met passepartouts
etc., gereed hebben: mijn teekeningen zijn, dagmaat 72 bij 53 en 70 × 50 beiden in
de breedte; - liefst witte lijsten.
De laatste broedsels zijn met succes bekroond! 11 zwart Bantans van 12 eieren
+ 1 zilver dito en 1 patrijs kriel - mooi spannetje! 10 Langshans van
[1:2]
12 eieren en 4 Plym Rocks van 6. Is dat niet magnifiek?
Overigens alles wel aan boord maar nog niets te vernemen!
Hartelijk gegroet
t.t.
Willem Witsen

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Oostburg
Datum: 25 juli 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oostburg 25 Juli '98
Amice, ik hoop dat je dezen zomer niet voorbij zult laten gaan zonder Oostburg te
bezoeken. Je kunt een acht dagen ten mijnent logeeren. Het is wel primitief hier
maar het is toch te doen.
Mocht je voor je vrouw en kinderen zeelucht wenschen dan recommandeer ik je
het badhuis van Cadzand logies en pension f. 1,75. Een prachtige gelegenheid om
afgezonderd en ongegeneerd te zijn. Hoogst eenvoudig maar uiterst zindelijk: afstand
Oostburg twee uur. Zoo je naar Oostburg komt schrijf me dan een paar weken te
voren.
Hartelijk gegroet
Trifouillard

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 27 juli [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
IJmuiden, 27 Juli
Beste Wim, elken dag verwacht ik je berichten, edoch er komt niets. Je bent wel
den tel kwijt geweest, beste maat. Hoe gaat 't nu; bericht mij eens. Vraag ook eens
aan Betsy en schrijf mij dan eens, wat er tegen fopspenen is met mate gebruikt: als
Marie noodzakelijk een korte tijd hem moet laten liggen; als hij wachten moet op 't
klaarmaken van zijn fleschje en zulke dingen. Ik begrijp wel, dat altijd die fop
heelemaal alle contrôle of hij genoeg heeft gehad en zulke dingen opheft, maar is
't nu erger hem b.v. 10 minuten een fop te geven of hem te laten schreeuwen dien
tijd, terwijl men zegt,
[1:2]
dat jongens zich zoo licht een breukje schreeuwen. Wij zouden deze kwestie wel
eens graag opgehelderd zien. Marie is nu ik weer naar kantoor ben altijd alleen met
hem en moet met haar werk hem wel eens zoet houden, zonder dat ze hem opnemen
kan. Maar, om nu die fop even op te bergen, de jongen groeit best en is in de vorige
zeven dagen 0.525 KG aangekomen. Hij gaat elken dag in zijn wagentje naar de
Kustpost, een of twee keer, en is zoo alles bij elkaar een uur of vier buiten. Wij
gelooven, dat hij heel schrander is b.v. hij is nu zes weken oud en als hij op zijn
rugje ligt en we zien hem in de oogen en wachten even, dat
[1:3]
hij ook precies in ons oog ziet, zoodat hij die lichtpuntjes in de oogen van die hem
aankijkt te pakken heeft, en je gaat dan langzaam met je hoofd heen en weer, dan
volgt hij precies met zijn hoofdje, heen en weer, heen en weer. Ook kan hij lang stil
liggen kijken in zijn wiegje en als er dan een hoofd binnen het behangsel komt, trilt
hij van emotie en maakt allerlei fijne blije geluidjes, dat de tranen bij je opkomen
van liefde en genegenheid. Dan grijpen onderwijl zijn handjes zoo lief on-vast om
hem heen. Soms voel ik heel binnen in een pijnlijk vreesje: men kan zoo lang zoo'n
kindje liefhebben en beschermen, maar toch eens moet men hem bijkans zonder
maatschap[1:4]
pelijke hulpmiddelen zijn eigen weg laten gaan door een wereld van cynisme en
eigenbaat. Mijn prinsje, mijn prinsje, hoe zoude ik je willen laten leiden door 't leven
door welwillende wijsheid; hoe zou ik zelf 't willen je te kunnen leiden en altijd bij je
te zijn. Marie is zoo hartstochtelijk met hem. Zóó lief heb ik haar nooit gezien, als
nu. Altijd kàn ze en altijd is ze blij. Beste Wim, ik zit hier op kantoor; het is heel laat
en ik moet nog veel dingen doen. Zoo eindig ik met de pen, maar met tegenzin. Het
beste voor Betsy en voor jullie allen.
Met hartelijke groeten
t.t.
Jan
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen en Elizabeth Witsen-van
Vloten
Plaats: IJmuiden
Datum: 29 juli 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 29 Juli [189]8.
Beste Wim, Kranige Betsy,
Weest beiden van ons beiden hartelijk gefeliciteerd met je nieuwen zoon en Betsy
inzonderheid met den goeden afloop. Wel Wim, ik denk dat de oude Nicolaas, al
mag hij jaren lang van den jongen Willem niet veel begrepen hebben, nu toch van
uit den hooge met genoegen naar benee zal zien, nu al die geldersche stamhouers,
den een na den ander uit den top den Zonneberg komen wandelen. Het zou mij
niets verwonderen als hij op een goeden dag je in de Bodega even op den schouder
tikte om in alle stilte de gezondheid van 't jongere geslacht te drinken. Maar in elk
geval mag hij dan wel zeer eerbiedig de groeten
[1:2]
aan Betsy achterlaten, want zoo blijde hij zijn mag, dat de Witsens hun Willem
hebben gekregen in 't jaar '60 om en bij, zoo verheugd mag hij wezen over de goede
speling in de natuur, die aan Willem de goede gunsten der dappere Betsy deelachtig
deed worden. Dat ge bij 's jongens geboorte niet tegenwoordig waart, moet ge nu
achteraf je niet te zeer aantrekken en maar bedenken, dat de goede hollander altijd
iets van den zeeman in zich heeft en dus licht op reis gaat en dan wel eens afwezig
is bij de geboorte van een zijner kinderen. Ik sprak verleden week een zeeman met
vijftien kinderen (ik weet niet of 't allen jongens waren)
[1:3]
en die kende de verschrikkingen der bevalling alleen bij hooren zeggen. ‘Elke reis
een kind, meneer, maar altijd als ik op zee was. Ze heeft 't altijd best ingepikt, m'n
vrouw.’ Er zijn dus meer zulke minder-fortuinlijken.
Hein had ik verleden week geïnviteerd, maar hij had 't in Juli te druk. Ik hoop, dat
je nu heel spoedig hier komt middagmalen. Dat is de gezelligste tijd en daar 't meisje
(en héél goed en zindelijk) 't eten kookt, geeft dit meer of mindere niet de geringste
drukte. Ook verwachten wij je nog eens en dan met Betsy.
n

v

Jan is best en heeft b.v. vannacht van 10.30 - 7. geslapen. Toen hij zijn fleschje
gehad had, lag hij van morgen als gewoonlijk lieve geluidjes te maken en naar de
lichtjes
[1:4]
te kijken.
Wees met Betsy hartelijk gegroet. Een spoedig herstel haar toegewenscht. Ook van
Marie,
t.t.
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Jan
Ook Pammie verwachten we eens hier.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 3 augustus [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 3 Aug
Beste Wim, veel pleizier deed 't ons, dat de uitstekende moeder zoo wel is. Wil haar
hartelijk van ons groeten en haar 't beste van ons wenschen met Odo. Je
opmerkingen over fopspenen zijn bij Marie in goede aarde gevallen en is de fop op
reserve gesteld. Edoch, nu blijft toch altijd nog een groote vraag aan de juffrouw
verpleegster te doen, indien je haar doen wilt, en het is deze: Als een kind omdat
zijn moeder hem eenigen tijd moet laten wachten: op 't gereedhebben van zijn
fleschje en dergelijke, of omdat ze strijkt en haar ijzer niet koud kan worden, of
omdat hij geholpen wordt en dit eens vervelend vindt - het op een schreeuwen zet,
geweldig, (voor mij een heel aangenaam geluid om te hooren) is 't dan niet mogelijk,
dat hij zich een breukje schreeuwt? Als dat kan dan kan hij zich dat zoo goed op
den hals halen in 3 minuten, als wanneer hij bij een onzorgvuldige verzorging uit
onverschilligheid van een kindermeid een half uur zou schreeuwen. Dat Marie de
fop overgenomen heeft, kwam door de vrees
[1:2]
hiervoor en ze is nog voor zijn goed ‘doorzetten’ een beetje angstig. Dat doorzetten
is (uitgezonderd als hij ergen trek heeft) overigens bepaald ‘ondeugendheid’ zou
de baker zeggen. Soms b.v. helpt een eenvoudig omleggen op een andere zij of
van de rug op de zijde, soms moet er een kwartiertje tegen hem gepraat, soms (het
is een engel) is hij plots zoet door zijn moe's vinger in zijn handje te houden. Maar
nu zijn de twee laatste dingen soms niet altijd mogelijk omdat er andere dingen te
doen zijn. En zoo komen we terug op de vraag: mag hij zonder gevaar voor een
breukje zich zelven zoet schreeuwen. Wij zien wel in, dat dat een tevreden kereltje
van hem zou maken, maar ik mag Marie geen dingen aanbevelen, waar 't lieve
ventje eenige risico bij loopt. Jullie omstandigheden zijn eenigzins anders; wij moeten
derhalve elkaar goed begrijpen.
Gij praat van dezen zomer nog eens te komen! Gij moet zoo spoedig mogelijk
eens komen middagmalen. Wil je M. dan nog boven de wolken brengen en is dat
in een kamer mogelijk, neem dan een photo'tje van hem, als hij zoo lief op zijn
matrasje ligt of op M.'s arm ligt rond te kijken.
Hij begint zoo sterk en breed te worden. Hij groeit bij den dag. Het is een lust hem
uit zijn badje te zien komen zoo rose hij is,
[1:3]
zonder een enkel smetje of dingetje. Elken morgen is Marie een uur met hem bezig
en wordt hij geheel nagezien in al zijn plooitjes en vouwtjes. En hij is zoo dankbaar!
Hij moet al ergen honger hebben, wil hij niet zonder kikje die geheele operatie

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

ondergaan. Hij wordt elken dag geheel gewasschen en krijgt volgens Allebé tweemaal
per week zijn bad. Wij zouden hem dit, voor hem zoo hemelsche genot, meer willen
geven, maar het zou te druk loopen. Want elken dag gaat Marie nog 3 à 4 uur de
straat met hem op ook. Hij heeft zoo lang hij leeft nog geen pijntje gehad dan 't
verlangen naar zijn fleschje. Hij gaat elken dag tot Slegtkamp (het laatste huis voorbij
de Kustpost) en heeft wangetjes, hard van vleesch. Zaterdag gaat hij weer op de
schaal. De voorlaatste week kwam hij 5¼ ons, de laatste week 3 ons aan. Hij kan
uren lang zich zelven liggen te vermaken, waarmee weet niemand en als dan iemand
bij hem komt, schudt hij van pleizier. Hij is de trots en 't geluk van Marie; ik geloof
niet, dat hij een minuut uit haar gedachte is. Hij heeft altijd een heerlijke melklucht
aan zich en dikwijls, als hij op zijn witte matrasje ligt en geholpen wordt, loopt langs
zijn rose wangetje een beekje geel-zoete room, het trop-plein van de laatste lading.
Hij vaart wel in een woord. En zijn moeder vaart wel en heeft een kleurtje en is elke
dag mee op straat en heeft 1½ × meer werk dan ze afkan. Zoo'n kindje maakt zoo'n
geweldigen gang in een huishoudentje. Het is zoo'n goddelijk omvergehaalde boel
bij ons. Weet je wie nu
[1:4]
de eerste is geweest, die ons ventje gezien heeft: de goede, beste, dikke Nol. Nol
is een kerel om om den hals te vallen. Stel je voor, gisteravond halftien, terwijl we
aan tafel zitten (ik kaartjes prutsen) en Jan zijn eerste les nemende in de onthouding
van een fopspeen (een heerlijk kermis-lawaai, want er was ook nog een
naai-machiene bij, waarop een juffr. Adelink, die hier een paar dagen was een jurkje
zat te naaien)... gisteravond wordt er gescheld. In den donker zien we niets, maar
later zie ik door 't open raam, midden op straat een bescheiden wezen staan en
toen ik vroeg wie 't is hoor ik Nol zijn stem en daarin zijn vrindschappelijke gulheid
en tegelijk zijn vrees dat hij mij ongelegen komt. Hij was komen loopen van Zandv....
Schreeuwende en puffende hebben we toen een grocje gedronken en heeft hij
Jantje bezien en Marie best gevonden en aardige dingen verteld. Het was een
allergelukkigst uur. Met den laatsten trein vertrok hij, na nog eerst (wij behandelden
natuurlijk ook de nog versche fopspeen-kwestie)... na nog eerst een met melk
gevulde flesch met een speen erop voor... o goden.., alles bij mekaar, een fopspeen
te hebben aangezien!
Hij heeft mij ook nog geïnterviewd over 't vaderlijk gezag naar aanleiding van een
incident te Neuenahr met zijn vader:
De vader heeft een flesch wijn voor zich staan die hij wenscht uittesparen voor
een volgenden dag. De zoon die niet licht aan zulke dingen denkt, merkt van dit
geheime voornemen des vaders natuurlijk niets niemendal. Dan zegt de zoon na
eenige stilte tusschen den vader en den zoon, die allebei met verschillende gevoelens
naar de stille, duistere flesch hebben
[2:5]
zitten kijken: de vader met de gedachte - die flesch blijft dicht tot morgen (zonder
eenige gedachte aan den zoon, die de flesch open wenscht)... de zoon: wij gaan
meteen nog eens inschenken... vader zal mij inschenken... het past mij niet zelf in
te schenken; dit zou incorrect zijn.... ik ga vader voorstellen nog eens in te schenken.
Dan zegt de engel-reine zoon:
‘Willen wij nog eens inschenken?’
de vader: ‘neen’.
de zoon: ‘neen??? ???!!!!!
de vader: ‘neen’
......

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

......
Wat moet je nu doen in zoo'n geval, Jan? ‘Ik heb gedacht op te staan en te zeggen:
Vader, ik moet naar den trein.’ Wat zou jij doen?
Ik zou in zoo'n geval maar bedenken, beste Nol, dat wie je eens in je luren gezien
heeft, dit zoo gemakkelijk niet vergeet en maar nooit in zoo'n geval naar een trein
gaan.
En nu beste Wim, wil Betsy hartelijk van ons groeten en Pam en Erikje en schrijf
eens gauw
t.t.
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 6 augustus 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
6 Aug. '98.
Beste Wim,
Ik heb in lang niets van je gehoord, en ik zal je dus maar eens schrijven. Want
vanmiddag heb ik Hein bij mij gehad: hij was heel vriendelijk, maar gaf toch te
kennen, dat hij eigenlijk liever uit de N.G. wilde gaan, als de boel bleef zooals die
was. Hij kon veel meer geld verdienen, zei hij, als hij zijn copie op andere wijze
plaatste. Ik heb hem een beetje gesust, door hem te vertellen, zooals ook is, dat
hij, door dat te doen, de N.G. een onheelbaren knak gaf en mij geheel aan lager
wal zou helpen, daar ik zelf alleen de N.G. onmogelijk kon vullen,
[1:2]
en deze dus moest verdwijnen.
Nu is mijn vraag aan jou, beste Wim: ik begrijp wel, dat je zelf thans in allerlei
beslommeringen zit, en je tijd best kunt gebruiken, maar weet je toch niet iets te
doen, waardoor we een definitief voorstel van Groesbeek zouden krijgen en dus
tegenover v. Looy een houvast in handen hebben om onze positie te verbeteren?
Want ikzelf ook: de N.G. geeft mij niet meer dan f 50 's maands, de twee laatste
jaren heb ik me staande gehouden door de f 300 van de bekroning en door
vertaalwerk. Maar de eerste zijn nu op en het laatste krijg je maar zoo makkelijk
niet te doen. Ik heb tenminste op 't oogenblik niets in 't vooruitzicht. Hoe moet dat
dus met Hein en met mij? Weet je er misschien iets op? Als je mij misschien spreken
wilt, dan wil ik heel graag eens een morgen en middag in Ede komen, om met je te
praten.
[1:3]
Want, buitendien, met 1 Sept. begint de nieuwe jaargang, en wij moeten dus liefst
zoo spoedig mogelijk een besluit kunnen nemen, om te weten, wat ons het volgende
jaar te doen staat.
Zou je mij misschien hierop even kunnen antwoorden?
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Dan nog iets anders, maar op een andere manier even belangrijks. Jan Broedelet
wil tegenwoordig aldoor hebben, dat ik in Hilversum bij hem aan huis kom. Maar ik
weet niet, hoe ik daar meê aan moet, want het kan best zijn, dat Lucy uit logeeren
is, en dat de oude heer mij eens onder handen wil nemen, waar ik niets geen heil
in zie, zoo ik dan niet eerst eens haar vooraf zou hebben mogen ontmoeten. Morgen
(Zondag) komt Jan weer bij mij koffiedrinken. Misschien kan je mij hierin ook wel
een goeden raad geven. Ik geloof,
[1:4]
dat ik erg lastig ben, maar och, beste jongen, ik zit er zoo meê in, met alles.
Ik hoop dat met Betsy en den nog ongenoemden kleine, en Pam en Erik alles
best blijft gaan,
en ontvang allen de hartelijke groeten van
jullie toegenegen
Willem
Van avond staat er een grappig sonnet van me in de Kroniek. Zie die eens te krijgen.

Johanna Elisabeth van Vloten-van Gennep aan Willem Witsen
Plaats: [Noordwijk aan Zee]
Datum: [7 augustus 1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Gij zoudt mij op de hoogte houden en ik hoor niets en ben zoo erg verlangend.
Schrijf eens gauw of laat een ander het doen.
Vele groeten
je
moeder
N. Wijk aan Zee

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 augustus 1898
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 947

[1:1]
[briefhoofd Hotel Polen, Amsterdam]
11 Augustus 1898
Je weet niet lieve Beb hoe allerafschuwelijkst warm het hier is - gewoon om te
bezwijken! Alle ramen staan hier open maar er komt, hier in de Kalverstraat niet
veel lucht in. 't Zou wel 'n uitkomst zijn om nu 's even in onzen lieven tuin te loopen,
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om dezen tijd, zoo frisch en heerlijk en rustig. Want hier is 't 'n lawaai van al die
straatslijpers op 't asfalt! De timmerlui zijn voor 'n groot gedeelte hun arbeid weer
begonnen in de stad - maar 't kan nooit meer op tijd klaarkomen. Georges is nog
altijd ten einde raad want hun werk volk (voor de Rembrandt tentoonstelling) blijft
nog altijd weigeren. Hij is heel gewichtig en moet op audiëntie bij de koningin en is
overal bij met de feesten behalve in de Nieuwe Kerk. ‘Daar ben 'k te min voor’ zegt
hij. Mijn drukken gaat heel goed, - 'k heb er plezier in om ze heel mooi te maken
van deze mooie etsen - op japansch papier, en zoo is 't wel 'n prettig werk. Wel
vermoeiend. Gisteren avond kreeg 'k pas hoofdpijn maar zoo erg dat 'k dadelijk naar
bed ben gegaan. Van daag gaat 't beter. Ik heb drukke besprekingen gehad met
Groesbeek over Willem en Hein of liever over de N.G. Hij had er dadelijk wel ooren
naar en heeft gisteren nog met Hein gesproken. Als 't niet
[1:2]
afstuit op moeielijkheden met Willem en op den onwil van Verwey dan zal 't wel
lukken en zou 't op den duur voor allen magnifiek kunnen worden. Groesbeek was
wel verbaasd en zoo zal Verwey 't zijn die vanmorgen een brief van Groesbeek
erover gekregen heeft! Maar hij ziet er wel iets in. Détails zal 'k je wel vertellen. Als
Willem dit alles door zijn gewone wantrouwen nu maar niet weer bederft! Ik heb
hem geschreven en 't zal me niet verwonderen als hij in eens voor mijn neus staat,
een dezer dagen. Saterdag middag op den eten ben 'k terug hoor, en blijf den heelen
volgenden week thuis. Misschien krijg 'k hier nog 'n briefje voor dien tijd? 't Is al zoo
druk in de stad dat 'k telkens me voorstel dat je al bij me bent en we een en ander
gaan kijken. 't Zal wel gezellig zijn, vooral zoo in 't gewoel! Heb je 't goed gemaakt
deze dagen? En zijn de jongetjes lief voor moefie? Dag Beb, tot over morgen of als
je dezen krijgt: tot morgen. Daar is Georges die al eenigzins boos zegt: nu, moeten
we niet 's 'n kruisje leggen? Ik schei nu maar uit - 't is ook zoo warm, zoo warm!
Veel zoentjes voor de beste ventjes, dag
je
Pim.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 12 augustus [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 12 Aug.
Beste Wim, wees met je geheele gezin, je geheele cordate nakomelingschap, met
je beste aller-moeder Betsy, hartelijk van ons gelukgewenscht met dezen dag. Nog
heel lang zult jullie allen gelukkig met elkaar en te samen een stevige veste zijn
tegen veldwinnende bourgeoise decadentie om je heen in 't land, in eenvoud
voortleven temidden van de duizendvoudige malligheid die onzen tijd zoo potsierlijk
kenmerkt. Drink ook op ons je glaasje vandaag en allermeest op 't welslagen der
plannen van Hein en Dien, van wie ik gister allerlei belangrijke dingen vernam, heel
in 't korte, maar toch genoeg om 't belangrijke voor hun ervan te snappen. Heb een
gelukkigen, prettigen dag te samen; morgen schrijf ik je de wekelijksche toename
van
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[1:2]
Jantje, die niet begrijpen kan dat je zoolang wegblijft en ook Betsy nog dit jaar
verwacht. Van 't mooie weer geniet hij voortdurend en heeft lekker-gebrande
wangetjes, met ader-barstjes als in porcelein soms is en donker-gemarmerde
blauw-roode dijtjes en beentjes. Ik ben geregeld aan 't werk. Als 't nu lukt, ga ik
direct daarop aan 't schrijven.
Hoe ouder een mensch wordt, hoe gelukkiger hij wordt.
Met groeten van ons beiden, ook aan Betsy, die wel zeer wèl varen zal, daarvan
zijn wij zeker.
t.t.
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 17 augustus 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum.
17 Aug. '98.
Beste Wim,
Ik schrijf je even, om je te herinneren aan wat je gedacht had, nl. dat je mij de
vorige week al eenig resultaat zou hebben kunnen meêdeelen. Ik heb echter niets
van je gehoord. En de tijd komt nu weer aan, dat ik copij aan v. Looy moet geven,
en dus een nieuwen jaargang met hem ingaan. Nu sta ik dus een beetje in 't
onzekere, wat ik doen moet. Zou je mij daarom niet even kunnen melden, hoe jij er
meê staat? Hoe eerder je 't doet hoe liever natuurlijk.
[1:2]
Met Jan B. sta ik nog altijd goed. Hij heeft mij geïnviteerd per brief om in Hilversum
te komen eten en voegde er bij dat L. naar den Haag was, dus dat ik niet behoefde
te vreezen, dat er plaats aan tafel te kort zou wezen. Ik heb toen teruggeschreven
dat ik onmogelijk kon, dat ik verhinderd was, en 'k heb zoo'n idee, dat de heele
invitatie van den ouden heer B. uitging, die mij eens onder handen wou nemen. O
ja, en dan nog iets. Ik kreeg tot dusverre altijd een kistje sigaren van je in de helft
van de maand, dat dan bij v. Meurs werd bezorgd. Met dat flauwe kind, dat achter
mijn rug overal kwaad van me vertelt, heb ik evenwel gebroken. Zou je nu misschien
[1:3]
aan den sigarenman willen schrijven, of hij het kistje voortaan op Parkzicht wil
sturen? Het kistje van deze maand zal ik er wel bij inschieten, ik heb ten minste nog
niets van v. Meurs ontvangen.
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Nu Wim, hartelijke groeten aan mama Betsy en de jongens, met wie ik hoop dat
alles goed gaat,
van je toegenegen
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 18 augustus 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum
18 Aug. 98
Beste Wim,
Ja, dat is een verschrikkelijke teleurstelling voor me. Dien brief, dien je aan Hein
had meêgegeven, zooals je schrijft, heb ik niet gekregen. Wel kreeg ik tegelijk met
dezen brief van jou een brief van Hein, dat het heelemaal mis is geloopen, dat
Groesbeek niet wil, omdat v. Deyssel en Verwey niet willen. Nu zit ik er heel leelijk
in. Want v. Looy vertikt het om mij meer dan f 50 's maands te geven, terwijl mijn
boekje altijd
[1:2]
ongeveer f 58 is. Verder heb ik geld noodig voor kleêren, belasting (verleden jaar
heb ik f 20 moeten betalen) etc., etc. Waar haal ik dat allemaal vandaan? Verleden
jaar heb ik er wat bijverdiend met vertaalwerk, maar van 't jaar heb ik zoo iets niet
in 't uitzicht, heelemáal niet.
Als ik maar eens met Groesbeek had kunnen spreken, maar Hein is daar
heelemaal de man niet voor. Daarvoor is hij veel te zwaar en te droomerig.
Ik weet niet goed wat te beginnen. Zou jij nog niet eens aan Groesbeek kunnen
schrijven? Maar wat geeft dat eigenlijk nu, hè? Als je toch de volgende week naar
Z. Holland moet, kom je misschien dan nog eens te Bussum, of laat mij eens in den
[1:3]
Haag komen.
Ik ben in een impasse geloopen en moet nu op mijn schreden terugkeeren.
Beste groeten aan allen van
je
Willem

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 21 augustus 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Amsterdam 21 Aug. 1898.
12 Noorderstraat.
Beste Wim,
De onderhandelingen met Groesbeek zijn voor goed geëindigd met een brief van
Gr. waarin hij mij schrijft dat de heeren A. V. en A.Th. eene nadere verbinding
tusschen de beide tijdschriften onraadzaam achten, en dat zooals hij mij reeds
voorrekende, eene aparte uitgave van de N.G. op de door mij gewenschte
voorwaarde niet mogelijk is.
Ik ben gisteren bij Willem
[1:2]
geweest, wien ik dit Donderdag reeds geschreven had. Hij had op dit bericht van
mij al reeds copy gezonden naar van Looy; dus nu gaan wij op de oude manier
voort. Jouw brief had hij niet gekregen, dien je mij hadt mede gegeven, maar ik weet
zeker dat ik hem dien Woensdag op de Munt in de bus heb gedaan.
Gisteren ben ik ook bij Bauer geweest; hij zal weer twee teekeningetjes maken
voor ‘Helena’ maar ik hoop nu dat hij er meer zorg aan besteeden zal dan aan die
voor Flor. en Bla.
[1:3]
Nu Wim het weer hier in de tuinen is heerlijk om te zien maar ondragelijk om te
voelen.
Wees met Betsy en de jongens hartelijk gegroet ook van Dien, ik blijf met hartelijke
hand
je
Hein

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [22 augustus 1898]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 993

[1:1]
Maandag morgen.
Wat zeg je nou wel van 't weêr? Ik hoor hier dat de barometer zoó hoog staat dat
er wezenlijk mooie zonnige dagen te wachten zijn! Ik ga nu maar naar Dordt en
hoop maar dat 'k 't treffen zal en dan ga 'k misschien door naar Frans. Woensdag
a.s. komt Eilers langs Ede sporen met den trein die daar om 10.2 - 10.2 spoortijd
dus 10.22 - stilhoudt. Zend Gerrit daar dan aan 't station en laat hij langs den trein
loopen dan zal hij Eilers wel zien en dan krijgt hij het Bantam haantje dat Eilers meê
brengt. Laat hem dan Donderdag met 't oude zilver Bantam haantje en 'n dito
hennetje en 'n zwart Bantam haantje (eén van de drie kleinen) naar Heelsum gaan
met den tram en deze drie beestjes brengen aan Mevrouw Baukema met de groeten
en hoe 't met 't etsen is! Ik heb aldoor 't idée dat je nog in bed ligt zooals 'k je

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

achtergelaten heb! Dag Beb, heb 't maar goed met onze drie jongens hoor. Ik schrijf
je wel nader wanneer 'k weer thuis ben. Daar is 't toch weer 't best!
Dag.
Eilers is heel ingenomen met de bollen en laat uit naam van Poppy Pam bedanken!
Laat Gerrit vooral voor 12 morgen de belasting betalen. De zittingstijd van den
ontvanger is van 9 tot 2.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 23 augustus 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum.
23 Aug. '98.
Allerbeste Wim,
Ik heb het op 't oogenblik zoo druk met allerlei werk, maar even wil ik je toch
antwoorden. Ik ben heel dankbaar voor je vriendelijk aanbod en maak er gaarne
gebruik van. Want ik wist heusch niet, hoe ik mij er uit zou redden op het oogenblik.
Jan Br. heeft l.l. Zondag bij mij gegeten. Hij doet tegenwoordig heel eenvoudig en
gewoon tegen me. Als hij zóó is, mag ik hem wel.
Nu Wim, nogmaals dank, van harte, en vr. groeten aan allen van
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 25 augustus [1898]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 0296B

[1:1]
Ymuiden 25 Aug.
Beste Wim, wat heb je ons een groot genoegen gedaan. Je moest hem in onze kast
op een plank in werking zien staan, je voortreffelijke Soxleth! Het ziet er zoó prachtig
alles uit (ik houd zooveel van pannen en fleschjes en rekken en thermometers in
mijn huis) en 't werkt zoo prachtig en is zooveel eenvoudiger te behandelen voor
Marie dan al die zeefjes en stroopkannetjes en melkkannetjes en bakjes met water
om koel te houden. En 't prettigste voor Jan vind ik, dat waar we vroeger de vellen
van de gekookte melk afnemen moesten, deze nu niet ontstaan en Jantje deze
room dus behoudt. Marie laat vragen hoeveel Odo wel drinkt. Jan is weer na 't
voorbijgaan van de warmte (waardoor hij een dag ziek is geweest) weer zoo
verbazend aan 't drinken, groeien en poepen, dat zij zich wel eens over dezen alle
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boeken bespottenden drinkebroer ongerust maakt, vreezende dat hij 't later eens
zal moeten bezuren. De dokter vindt goed, dat hij
[1:2]
zoo buiten mate drinkt, maar 't is nu maar de vraag of 't goed is en hij zich niet
vergist. Wij hebben Jan van den dokter na zijn ongesteldheidje (dat alleen in zuur
spuwen bestond, tweemaal) een week lang op sterk dieet gehouden. Hein was er
net en tot de fop toe moest weer voor den dag komen om hem zijn honger te doen
vergeten. Die tijd is nu over en neemt Jantje geweldig revanche. De Soxleth-fleschjes
vullen wij met 2 deelen melk en 1 deel zoutwater en om de 2½ uur drinkt Jan zoo'n
fleschje heelemaal op met een schittering van voldoening, die eenvoudig grappig
is om aan te zien. En als 't dan op is, laat hij bijna nooit iets terug loopen.
Daarentegen piesen zonder end. Als hij een schoone luier aan krijgt, piest hij nog
2 keer Marie over de handen. Wat is een moeder toch gelukkig: als Jantje piest,
geeft zijn moeder hem lieve woordjes, als hij poept vindt ze 't verrukkelijk en als hij
om 5 uur 's morgens reeds zijn moeder om zijn fleschje vraagt, krijgt hij nog prijsjes
en lieve woordjes op de koop toe. Verleden
[1:3]
week was Hein hier. Wat is 't te hoopen, dat hij die betrekking krijgt. Maar wat zal
't een harde dobber voor hem zijn, àls hij er is er goed zijn dingen te doen. De factor
‘geschiktheid’ heeft hij zoo weinig in zich ontwikkeld. Hij heeft niet anders geleerd,
dan zijne oogenblikkelijke verlangens te bevredigen en zoo superieur of onschuldig
die begeerten en verlangens bij Hein ook zijn: in een bosch te loopen, aan zee te
zijn, ‘koel’ water te hebben, als hij warm is, een uiltje te knappen als hij moe is, in
de frak van 't maatschappelijk leven gelden die uitingen als zooveel ongeschiktheden,
als zooveel begeerten, die men bestrijden moet. O, ik weet er alles van. Geschiktheid
is een komplete verwoesting van de innerlijke evolutie en dat ik zoo genoten heb
van Jantje zijn eerste levensweken kwam vooral daarom, omdat ik 14 dagen verlof
had en als bij toeval tegelijk, dat er iets heel bizonders in mijn leven gebeurde er
ook voor mij zelf in door kon gaan. Hoe meer ik er over na denk, hoe meer ik gruw
van een verwordings proces in de hoofden der menschen die ter wille van een glad
loopend karretje jou en zooveel anderen die nog gelukkig aan zich zelven behooren,
zouden willen dwingen ongelukkig te zijn, half, beroerd, onzeker, in de
noodzakelijkheid een pas ontwaakte gedachte te laten varen, een pas ont[1:4]
loken sentiment te doen verdorren, omdat 't smiddags 2 uur is en er andere dingen
zijn te doen. Wel jandorie, goddoome, of hoe je 't noemen wil, is de vrijheid dan niet
't hoogste goed, de hoogste noodzakelijkheid? 't Zijn alleen vrouwen, bas-bleus, die
haar geen liefde toedragen. Dat men niet altijd zich vrij kan voelen is jammer. Maar
heel wat anders is 't te streven naar een stelselmatige onvrijheid, overal, in elk
wezen, zoodat niemand ook maar denken kan nog eens ooit vrij te zijn. Juist 't
ontnemen van deze illusie (waardoor elk mensch als 't ware moreel ademhaalt) vind
ik zoo gruwelijk. Het is me een stelletje tegenwoordig: socialisme, malthusianisme,
feminisme, journalistiek, politiek, een reusachtig vertakt ambtenaarswezen,
leerplicht... en geen romans! En niemand heeft herinneringen! En niemand heeft
eens wat aardigs te vertellen of te overdenken. Het is eigenaardig, van de
tegenwoordige menschen denkt niemand aan zijn ouden dag; als hun leven op zijn
eind raakt, zijn ze aan 't eind van een woestenij gekomen! die ze aan het begin van
hun volwassenheid voor 't eerst betraden en sinds dien niet meer verlaten hebben.
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Maar, om nu weer op wat beters terug te komen, wat heb je me een pleizier
gedaan met dat prentje op zij van je brief. Is 't romantisme of sentimentaliteit of is
't, dat een vage herinnering ook maar aan een holland[2:5]
sche rivier me zoo weldadig aandoet, maar ik heb er gisteravond hier in mijn eentje
op 't kantoor op zitten turen en turen en vond 't zoo best, dat je daar bij de oude
grachtjes en de glundere riviergezichtjes was en photografeerde en teekende. Het
is een illuzie van mij, het een of ander mijner jaarlijksche verloven (als ik maar eerst
door mijn examen kom, o goden) met jou door te brengen, hier, of daar, waar jij zijn
wilt en prettig met elkaar aan te zitten, en gezellig met elkaar te plakken, en nieuwe
dingen te zien, die jij allang gezien hebt, maar die zijn voor jou toch altijd nieuw
weer... je eens een 10, 12 dagen mij pret te laten aandoen, mij eens heerlijk al je
dingen te laten aanleunen en er van te genieten. Wat een ouwerwetsche plannetjes,
wat een verrukking aan dit alles te denken. Ik zal er maar veel aan denken, dan zal
't eens gebeuren voorzeker. Zijn wij niet altijd jong? Worden we niet altijd jonger en
steviger en prettiger in den omgang met elkaar? Kom nu Dinsdagavond Jantje zien
en blijf tot Woensdag. Ik ben Woensdag morgen vrij, als Jantje zijn badje heeft
gehad en Dinsdag avond blijven we praten zoolang we willen.. Je vroeg of Marie 't
goed vond? Best. Als ik den volgenden dag niet haastig naar Kantoor moet is er
niets in den weg. Schrijf maar gauw, dat je komt. Nog even dit. In de
gebruiksaanwijzing van de soxleth staat dat de melk ¾ uur moet koken. Nijhoff in
zijn boek, waarschuwt daar tegen, omdat zij door dit lange kooken minder verteerbaar
wordt en men langzamerhand tot de wetenschap is gekomen, dat
[2:6]
10 minuten kooken 't zelfde ontsmettings effekt heeft.
Nu, dag beste Wim, de hartelijkste groeten aan Betsy en de jongens ook van Marie
t.t.
Jan.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Dordrecht]
Datum: 25 augustus 1898
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 948

[1:1]
[briefhoofd Hotel Bellevue, Dordrecht]
25 aug. 1898
Donderdag avond
Van morgen kreeg 'k je prettigen brief lieve vrouwtje - 't was zoo prettig om al die
geruststellende berichten te lezen maar nu kom 'k aanstaanden Saturdag, dat is
overmorgen thuis - als je dezen krijgt al mòrgen. Ik ben aan 't schilderen van den
Dom in 't schuitje dat is te zeggen ik zit in 't schuitje - 'k sta er heel vroeg voor op
want 'k heb gemerkt dat 't later niet zoo mooi is. Nu kom ik Saturdag avond uit
Amsterdam met den laatsten trein, omdat 'k dan meer tijd heb en 'k v. Wezel nu
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toch al gesproken heb. Hij is trouwens niet meer in Oosterbeek. Hier zijn veel
Franschen, en Amerikanen allen schilders - natuurlijk doe 'k net of 'k geen kennis
heb van 't vak en blijf maar buiten schot. 't Is trouwens van 't echte dillettanten ras.
Ik heb 'n brief van Jan
[1:2]
die erg ingenomen is met de Soxleth. Ik stuur hem hier maar bij - hij is altijd zoo
hartelijk.
Zeg nu maar aan Pam dat hij Zondag bij Vafie op 't atelier mag komen maar dat-ie
wel zoet moet zijn omdat Vafie werken moet. Maandag ga 'k dan weer hier heen
en laat al m'n boel zoolang hier. Nu dag moef, tot overmorgen dan hoop 'k je in
welstand aan te treffen.
Hartelijk gegroet met de jongens van
Vaaf.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Dordrecht]
Datum: [28 augustus 1898]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 996

[1:1]
[briefhoofd Hotel Bellevue, Dordrecht]
Gisteren toen ik bij Eilers zat te praten werd ik aan de telefoon geroepen, en wie
denk je dat me daar noodig had, lieve Beb? Ik begreep eerst niet wie 't was omdat
't in 'n telefoon zoo raar klinkt; 't was van Wezel die me vroeg waar hij me spreken
kon. Ik heb geantwoord waar U wilt en toen is hij naar 't Spui gekomen en heeft ons
officieel geïnviteerd om de intocht bij hem te komen zien! Dat tref je dus wel want
en

't is 'n mooie gelegenheid om alles goed en gemakkelijk te zien. 't Is op den 5 dus
Maandag over acht dagen. Ik heb dus de volgende week ook nog voor mijn werk,
daar ben 'k heel blij meê. Dan zal 'k waarschijnlijk mijn tocht naar den Haag maar
uitstellen tot we er samen naar toe gaan, dat is gezelliger, - dan kunnen we eerst
'n dag of wat in Amsterdam blijven, maar 'k zou met 't oog op de geweldige drukte
wel graag 'n dag vroeger gaan, Zondag middag b.v. Enfin, dat kunnen we nog
bespreken. Hoe hebben jullie 't gehad met 't onweêr van nacht en van morgen. In
Amsterdam was 't 'n vreeselijk weêr, - en Eilers had er geweldige verhalen van. Die
is met z'n vrouw en de kinderen heelemaal
[1:2]
gekleed den heelen nacht op geweest. En om hem heen over de landerijen sloeg
het tot twee keeren in boeren woningen die tot op den grond afbranden. Hij stond
buiten met den boer waar hij woont en ze dachten niet anders of bij hen zou 't ook
inslaan. En 'n storm met hagel en geweldige regen! Ik heb ook bijna niets geslapen
- 't was vreeselijk maar 'k ben wel in m'n bed blijven liggen. Maar mooi ongerust
over jullie; - 'k heb 't maar als 'n goed teeken opgevat dat 'k niets van je gehoord
heb. En hoe gaat 't nou? Schrijf eens gauw - hoe is 't met je jongens? - 't Is hier
prachtig en 'k heb met de boot 'n mooie reis gehad van Rotterdam. Ik ben bij niemand
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geweest en heb ook niemand gezien, dat zal je wel plezier doen. Over 'n paar dagen
schrijf 'k weer maar laat nu gauw eens van je hooren. Dag lieve Beb, veel zoentjes
ook voor Pammy en de kleine dingen. Maar Odo weet er nog nìets van.
Dag moef, dag Pam dag Erik hartelijk gegroet van
Vafie

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Dordrecht]
Datum: [29? augustus 1898]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 929

[1:1]
[briefhoofd Hotel Bellevue, Dordrecht]
Ik kreeg van morgen je brief lieve Beb en heb vandaag eens gedacht over je voorstel
en 'k geloof dat 't wel veel rustiger voor mij zal zijn, als 'k toch Maandag weer hier
moet zijn om morgen die reis niet te maken, - als 't je nu maar niet erg tegenvalt en
Pammy ook maar daar staat tegenover dat 'k er anders twee à 2½ dag meê kwijt
ben. Misschien ga 'k dan Zondag 's even 'n uitstapje op de rivier maken of even
naar den Haag - maar dat laatste denk 'k niet. Van morgen was 'k om vijf uur op en
om half zes op 't water. - Er was 'n wolk dauw boven 't water, dat heelemaal in toon
lag met de schepen, maar daar boven de daken van oude huisjes, de toren met de
hooge boomen erom heen belicht door de zon aan den horizont; en 'n puur blauw,
heel teer, fijn blauw luchtje, zoo fijn! Dat probeer 'k te schilderen; of liever om er de
materialen voor te verzamelen, want 't schilderij
[1:2]
of de teekening moet 'k natuurlijk op 't atelier maken. Ik ga nu maar heel vroeg naar
bed, ben wel soms moe en zelfs 's avonds niet zonder hoofdpijn - maar heel wel en
opgewekt. Wanneer 'k nu hier klaar ben weet 'k niet - klaar noem ik, als de drie
paneelen volgeschilderd zijn, die 'k heb meê genomen en 'k genoeg er van weet
om er iets van te maken. Maar Zondag 4 Sept. gaan we toch samen naar Amsterdam
en kom 'k natuurlijk voor dien tijd thuis. Maar 'k hoop hier veel te maken, ook later,
want 't is prachtig en nu 'k naar de natuur bezig ben, voel 'k hoe noodig 't toch is, en 't is hier zoo rustig. Die vreemdelingen zie 'k bijna niet - ten minste niet hinderlijk,
in de verte hier en daar als ze staan en zitten te werken! Nu dag vrouwfie, 'k schrijf
gauw weer - 'k ben blij met de goeie berichten over de jongetjes en jezelf. Die feesten
bij ons in Ee zullen wel de moeite waard zijn. Hier gebeurt bijna niets; alleen op den
en
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een optocht - Woensdag - maar er is geen geld bij elkaar gekomen.

Dag moef veel liefs voor onze bestertjes en veel zoentjes
Vafie
Later, als 'k niet zoo veel te doen heb moet je eens meê gaan dan gaan we 's op 't
water, b.v. in de herfst dan moet ik toch weêr hier zijn. Dag!
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Plaats: [Dordrecht]
Datum: 30 augustus 1898
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1022

[1:1]
[briefhoofd Hotel Bellevue, Dordrecht]
30 Aug 1898
Morgen ochtend, hoop ik klaar te komen met mijn werk lieve Beb en overmorgen
ga 'k dan naar Amsterdam om morgen avond niet te reizen. 't Is hier 'n geestdrift
voor de koningin van geweld, - van avond zal ik wel 'n oranje lintje moeten koopen,
anders durf 'k me morgen niet vertonen, - er loopen zelfs dames hier met rose
blouses en oranje ceintuur! De decoraties zijn overigens gewoon afschuwelijk maar de toebereidselen voor de feesten beloven heel wat. Ik ga morgen weer om
vijf uur uit in m'n schuitje. Van daag ('k ben zoo even thuis gekomen) heb 'k 'n harden
dobber gehad op de Maas, tegen den wind en tegen stroom op - zelfs zoo dat 'k
dacht 't te moeten op geven; maar 't is 'n klein eindje en toen 'k den hoek om was,
had 'k wind en stroom achter - toen hoefde 'k niet eens te roeien en ben maar
[1:2]
aan 't roer gaan zitten, - 'k kwam toen van zelf waar 'k wezen moest - 'n eind voorbij
dat steigertje waar 'k die eerste teekening heb gemaakt. - 't Is heerlijk rustig werken
in zoo'n schuitje - maar 't werken aan de natuur valt me vreeselijk tegen. Maar 'k
geloof wel dat 'k er veel aan gehad heb en dat is 't voornaamste. Eergisteren ben
'k in Maassluis geweest met 'n stoombootje over Vlaardingen en Oud Beyerland. Er waren massaas Scheveninger bommen in de haven, die zooals je wel weet heel
mooi en heel kleurig zijn. De bemanning was in 't rood baai met oranje mutsen dat
geweldig was in de zon, van kleur! Iets prachtigs. Dat is tot nog toe 't mooiste wat
'k gezien heb van de koninginnefeesten. De rivier hier is zoo prachtig! 'k Vind 't alle
dagen mooier en altijd zoo druk bevaren en zoo'n eigenaardige herrie van booten
die aankomen en afgaan. Ik ben heel wel hoewel 'k kort slaap en soms antiperine
moet nemen. - Ik was erg blij met je laatsten brief. Die pillen breng 'k meê uit
Amsterdam - 'k had de briefkaart in mijn zak, aan Coebergh. Ik kom Vrijdag avond
thuis, tenzij 'k niet weg kan uit A. Ik heb nog dingen te regelen met Loggen en Eilers
enz. Maar in ieder geval Saturdag. Na de feesten in Amsterdam ga 'k weer hierheen
- 't is zoo moeielijk en 'k kan betrekkelijk zoo weinig doen, tegelijk. Nu dag lief, veel
zoentjes voor de jongetjes, de zoetertjes, van Vafie - ook zuster moet je groeten
maar dat zul je wel niet doen - 't kan ook wel dat ik eerst 'n teekening thuis maak
en wat schilderijtjes prepareer - 'k heb zoo'n last van 't nieuwe hout, als 'k begin. Ik
krijg zeker van daag of morgen nog wel 'n brief van je, is 't niet? Dag Beb tot Vrijdag
avond laatsten trein. O ja, die afspraak van Dinsdag in IJmuiden daar heb 'k niets
van begrepen in Jan z'n brief - 't is zeker 'n mis verstand. We kunnen er zamen wel
's heen als je dat prettig vindt.
Dag.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Dordrecht]
Datum: [31 augustus? 1898]
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Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 997

[1:1]
[briefhoofd Hotel Bellevue, Dordrecht]
Woensdag morgen
Zooeven bij mijn ontbijt vond ik je brief lieve Beb en schrijf nu maar even om je te
laten weten dat ik morgen avond thuis kom met den laatsten trein. Ik ben in dubio
- zooals de oude heer zou zeggen - of 'k naar Cadzand zal gaan. Ik heb grooten
lust vandaag maar hier te blijven - 't is hier zoo mooi en 'k heb zoó veel te bekijken
en te bestudeeren. 't Is zoo gezellig en rustig in zoo'n schuitje op 't water en 'k blijf
maar in mijn werk. 't Schijnt hier hoe langer hoe mooier te worden - elken keer als
'k 'n poosje
[1:2]
ben weggeweest valt me dat op. 't Zal dunkt me van den winter met sneeuw ook
prachtig wezen! en in de late herfst - de boomen worden nu zoo mooi, zooals je 't
weinig ziet want gewoonlijk zijn de bladen eraf voor ze zoó geel zijn. In Amsterdam
was 't op de grachten ook zoo prachtig - ongelooflijk! - Ik kom hier wel weer en ga
dàn liever 's naar Frans. Bovendien heeft Eilers me zoó karig behandeld dat 'k zou
vreezen geen geld genoeg te hebben - als 'k nu morgen terug ben in Amsterdam
zal 'k nog wat vragen. Die ondeugende Erikman! Onze klokken zijn en décadence.
Dag lieve Beb, geef de jongetjes hartelijke zoentjes van
Vafie

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [IJmuiden]
Datum: [1 oktober 1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ha, my old fellow, I did nt want such a very fine thing. It was only for the
humber-bumber, you know. But how fine to behold well-finished cards are! How
pretty to look upon it, following amidst the little mountains and the odd names, the
railway trajects, I want to know. I will tell you a thing, I will keep your card clean, till
you want it for your Indian journey, from here with a ‘blue funnel’, the ‘Antigone’, or
‘Ulysses’ or ‘Andromache’ or some other grecian-named, quite-english ship-named,
Japan vessel. All quite-english ship-names are grecian names, this is the classical
feature in english people, dutchmen want. And it is such a fine idea to give ships
mythological names.
Kindest from
John.
What fine sight of Dordt, you did send!
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J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 october 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Zondag 2 Oct. 98
Beste Wim. Ik zit al 4 dagen t' huis met ergen lendenpijn, een soort spit of rhumatiek
& kan me nauwelijks bewegen. Ik zou je al eerder op je brief van eergisteren
geantwoord hebben maar kon 't adres van 't hotel niet goed lezen & schreef daarop
even aan Betsy die 't me nu opgegeven heeft, daar ik dacht naar 't kantoor te kunnen
gaan om geld & 't je dan te zenden waarvoor een precies adres wenschelijk was.
'T kon echter niet & nu schrijf ik je van daag maar een lettertje vooruit om te zeggen
dat ik morgen per as naar 't kantoor hoop te gaan & je den f 100 zenden waarvan
ik verzoek de ontvangst te berichten. 'T valt me wel wat tegen & ik had er niet op
gerekend nadat je me laatst om f 50 vragende zei dat je in deze maand mijn hulp
kondt ontberen. We willen nu maar hopen dat je 't in Nov. of Dec. kunt inhalen want
waarlijk heb ik mijn groote zorgen, vooral nu Cobi naar 't
[1:2]
Zuiden moet wat een [heiden[?] geld zal kosten waarin ik wel 't grootste aandeel
zal moeten dragen daar 't Bram ook niet convenieert. Die arme Cobi! Wat heb ik
met haar een medelijden & hoe ongerust maak ik me over alles. 'T is mijn plan haar
vóór 't verder gaan, nog eens te gaan zien & denk ik a.s. Zaterdag naar Bonn te
gaan als mijn rug wat beter is. Ik hoop maar dat 't gaan zal. 'T is wel een moeielijke
reis voor me maar ik ben zoo bang dat we mekaar niet weer zien! Ze is anders wel
een beetje beter maar hoe zal 't met die lange reis gaan & dat al zoo gauw, 15 of
16 aanst. Wel was ik Maandag t' huis komende aangenaam verrast B. en Pam te
zien maar speet 't me 't niet vooruit te hebben geweten dan was ik van buiten
komende niet eerst naar Doctrina gegaan. Ik heb veel aan 't ventje gewonnen vooral
wat loopen aangaat. Als altijd was hij weer heel lief & aardig.
Met een handdruk
je je steeds l.h.
Vader.

Willem Witsen aan Gerrit Versteeg
Plaats: [Rotterdam?]
Datum: [4 oktober 1898]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Gerrit, ben je nu al eens bij Koetsier geweest? Als hij de planten wil hebben moet
je ze maar vast uit den grond halen en oppotten: de drie solanums de laurierboom,
de oranjeboom en een stuk of wat van de mooiste capsicons. De andere capsicons
kun je ook weer potten maar laat die nog maar buiten staan - die komen in 't atelier.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Mocht Koetsier het niet willen doen dan moet de oranje boom maar naar binnen, of
zoolang in 't kastje en de solanums moeten dan maar doodgaan want dezen winter
zullen we niet stoken in de kast. Als soms 't kippenvoer op is, vraag dan aan Mevrouw
of zij zoo goed wil zijn dat even aan mij te schrijven dan zal 'k 't bestellen. De bollen
moeten nog maar wachten tot ik thuis ben.
Met de groeten aan [Voorwaerd[?] en jezelf
Witsen.
Zijn de aardappelen al er uit?

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 oktober 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 5. Oct. 98.
Beste Wim. Ik ga Zaterdag nog niet naar Bonn, daar Cobi tot den 23 of 24 daar blijft.
'T is afgesproken dat ik met Coba ga. Cobi heeft nog een & ander met haar te
bespreken. Ik denk dus niet vóór de volgende week, Vrijdag of Zaterdag te gaan
om dan tot 't vertrek van Cobi te blijven & bedank je wel voor je aanbod mij te
vergezellen waarin je trouwens onder deze omstandigheden wel geen lust zoudt
hebben. Ze is anders in de laatste dagen veel beter geworden & heeft naar ik hoor
het plan om naar een plaatsje bij Dresden in een heilanstalt te gaan, maar er is nog
niets vast bepaald. Als je haar zoudt willen schrijven is 't adres Hofgarten St[?]oofs
i

4. [ [?]pension Harling Bonn. Mocht 't nu aanst. Vrijdag avond niet al te laat worden
dan zal ik je graag nog even verwachten. Mijn rug is nu veel beter.
Met een hand
je je liefh.
V.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Dordrecht
Datum: 12 oktober 1898
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1023

[1:1]
Dordt, Woensdag avond
12 Oct. '98.
Ik heb nog niets van je gehoord lieve Beb en dit is al de tweede keer dat ik je schrijf!
- 'k Heb van daag niets kunnen doen om de regen. 'k Had nog hoop dat 't zou
ophouden en 'k ben op weg geweest tot den brug van de kleine haven maar 't was
te erg en 'k ben moeten terug gaan. Nu laat 't mannetje van daag 'n huifje maken
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waar 'k onder kan zitten als 't soms morgen weêr zoo is. Nu heb 'k nog maar drie
dagen maar 'k zie wel dat al kom 'k niet klaar 't toch te koud wordt enz. om door te
gaan. Ik kom dus in ieder geval Saturdag avond thuis en verlang er erg naar want
't is hier vreeselijk saai en koud. Ik heb 'n tricot gekocht dat 'k aantrek over mijn vest
als 'k buiten moet zitten, dat helpt wel. Morgen komt misschien Eilers even hier, maar dat is zoo onzeker dat 'k er heelemaal niet op reken. Hoe is 't nu met Odo en
met de andere ventjes? En hoe heeft Bebpy 't nu? - Nog maar 'n paar dagen en
dan ga 'k niet meer weg. Gisteren was 'k nog even op de Rembrandt en ontmoette
daar Hein en Dientje. Ik dacht dat ze al op weg was
[1:2]
naar Ede en zei haar dat. Ze komt pas Vrijdag en zou je nog schrijven - ze scheen
wel plan te hebben eens bij je te komen kijken, - we hebben met z'n drieën koffie
gedronken en ze was als gewoonlijk heel innemend en vriendelijk! Je weet niet hoe
'k verlang om thuis te zijn en rustig aan mijn werk te gaan, - en dagelijks onze lieve
mannetjes te zien en gezellig thuis te voelen. Dan ga 'k ook weêr 's cel spelen en
'n heele boel doen. Ik geloof dat 'k die dingen hier nu wel goed bestudeerd heb maar 't is wel geweldig moeielijk.
Wat moeten we toch aan Dijs geven? Ik heb er zoó over gedacht maar kan niets
vinden want hij is niet de eerste de beste! Spreekt Pammy nog altijd over de klokken?
't Is zoo aardig die belangstelling in dingen waar hij van houdt! Ik zit hier te schrijven
in 't café central op 't Scheffersplein, 't is heel stil hier en prettiger dan bij Boudier 't bier is ook heel goed. Maar 't is toch erg ongezellig en die menschen die hier
geregeld komen hebben toch 'n vervelend leven.
Schrijf mij eens gauw en of je ook verlangt
[1:3]
naar gezellige avondjes op de Zonneberg met of zonder dammen en kiepertjes.
Dag Bebpy, kom je me halen Zaterdag avond? maar met 'n rijtuig hoor want ik
heb 'n heeleboel bagage. Als je soms nog boodschappen hebt in Amsterdam schrijf
't dan maar gauw. Veel zoentjes ook aan de jongetjes, Pammy, Erikman en Odo!
komt hij weêr aan?
Groet ze allen hartelijk
van
Vafie

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 6 november 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
6 Nov. '98.
Beste Wim,
Je zal wel denken, als je dezen krijgt: heeft-i me iets te vragen of iets bijzonders
te zeggen? Och, neen, moet ik dan antwoorden: alleen had ik graag dat je mij nog
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eens schreef. Mijn eenige omgang tegenwoordig bestaat uit Kees Verster, die nog
al leuk en gezellig en niet kwaad is. En verder komt Jan Broedelet wel eens een
dagje bij mij. Die valt mij, bij vroeger vergeleken erg meê. Ik heb een paar weken
geleden, op zijn verzoek, drie dagen bij hem gelogeerd in den
[1:2]
Haag, om de opvoering van Idylle bij te wonen. En hij heeft mij ook acht dagen
gevraagd in Rotterdam, als hij daar tenminste een engagement aan den Schouwburg
krijgt. Als hij bij mij is, praat hij nog al veel over zijn eigen plannen en
beslommeringen, op een hier en daar grappigen, maar toch niet ongevoeligen toon,
wat ik leuk vind. Hij is werkelijk een jongen, waar wat in zit, en met een welopgevoede
distinctie in zijn praten over zichzelf, wat gunstig afsteekt bij de algemeene
burgermans-kwasterigheid van zijn tijdgenooten.
Mijn verhouding tot van Meurs is nu gelukkig gereduceerd van een dagelijksche
vriendschap tot een oppervlakkige connectie van goede
[1:3]
kennissen. Hij is volstrekt niet te vertrouwen en een beetje laf. Toen ik jonger was,
zou ik gezegd hebben: valsch en lam.
e

De 2 druk der Veertien Jaar is verschenen en Cyrano de Bergerac komt ook
eerstdaags als boek uit.
Maar hoe gaat het bij jou? Betsy, altijd even frisch en jong, zou men 't niet
aanzeggen, dat zij al moeder van een drieling is, en de jongens hebben iets
aangenaam-gevoeligs en toch flinks in hun oogen. Ik geloof dat zij brave, eerlijke
menschen zullen worden, wat een heeleboel waard is tegenwoordig.
Nu Wim, 't is half twaalf en de lamp gaat uit.
Ik eindig dus, met vriend. groeten aan jullie allen van
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 8 november [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 8 Nov.
Beste Wim, Marie haar logé is vertrokken en logé's hinderen mij niet, maar ze
verhinderen wel eens dat ik me tot schrijven ga zetten; ik wacht dan liever tot later.
Verleden week kreeg ik officieus bericht, dat ik door mijn examen was. Dit is heel
erg officieus en mag ik daarover dan ook absoluut geen briefkaarten ontvangen.
en

Eerst den 18 wordt 't van mij en van heel veel andere menschen in 't land bekend
en komt 't in de krant. De voordeelen zijn nu, dat ik solliciteeren kan naar 't
Directeurschap van een vereenigd kantoor der posterijen en telegrafie ('n voordeel
in naam tot nog toe bij gebrek aan voor mijn soort vacante directiën), dat ik in
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aanmerking kan komen voor allerlei plaatsingen bij den vereenigden dienst.
Bovendien geeft 't een jaarlijksche traktementsvermeerdering
[1:2]
van 82½ gulden 's jaars netto en een verhooging van den pensioengrondslag van
f 100. Wanneer je nu deze bizonderheden weet, weet dan nog, dat ik verleden week
op een avond naar A. ben getogen en den avond met Hein heb gepasseerd na een
bezoek aan den huize Coorengel aan de Ceintuurbaan en laat in den Bar heb
gezeten en daarna geslapen heb in jouw bed, N.Z. Voorburgwal 330; 's morgens
daar door Hein gewekt ben en 't afgrijzelijke raam in de N. kerk heb gezien, benevens
het oude, heele mooie raam. De kerk was prachtig en 't knijpt je samen, van binnen,
te bedenken hoe weinig de tijdgeest van tegenwoordig vermag te geven om van
zich te doen spreken in later tijd. Hoe 't zij, den vorigen nacht had ik op den Dam
gestaan en den steenen, leegen Dam zoo innig kompleet gevonden..... och, dat
verlangen naar 't zien der
[1:3]
dingen, zoo als we weten dat ze zijn.... men draagt zooveel in zich om..... en zoo
zelden ziet men de dingen zooals men ze in zich òmdraagt als eene erinnering, als
een verre weting.... in steenen vastheid voor zich liggen. Het is een intiem genot,
en een gevoel van vastigheid geeft 't, de dingen te zien zoo schoon en waar als
men weet dat ze zijn kunnen..... een genot, dat men niet bij andere halen kan en
waarvan 't verwonderlijke wel is, dat 't zoo weinig menschen schijnt geopenbaard.
Men kan er ook niet veel over spreken en 't pijnlijke wel is, dat er in de tegenwoordige
menschenweereld een groot geroezemoes over is.
Hein vertelde mij - maar ik mocht 't Nol niet laten blijken, dat ik 't wist of van hem
wist - dat ik Nol zoo'n naren brief had geschre[1:4]
ven, toen zijn vader was overleden. Ik wil 't wel gelooven; ik had hem niet moeten
antwoorden op zijn brief. Wat kon ik midden in den examenrommel daarop
antwoorden? Ik wist niets van hun verhouding. Ik vind zoo heel veel dingen zóó om
er heelemaal niets van te zeggen tegenwoordig.
Hein kan solliciteeren naar een betrekking als leeraar in Arnhem. Dientje was er
tegen, omdat 't hem zoo hinderen zou in zijn werk. Ik zou 't nu maar geprobeerd
hebben, als ik hem was. We hebben 't nog lang over ‘geschiktheid’ gehad en zulke
dingen. Ik geloof, dat een mensch overal geschikt voor is; dat de geschiktheid van
een dokter eerst begint, als hij begint er tegen te kunnen patienten te zien sterven;
van een medische specialiteit als hij zich niet meer druk maakt
[2:5]
als zijn patienten niet doen wat hij zegt; van een minister, als hij de lust opgeeft
aftetreden, als de voorstellen die hij principieel voorstaat, niet worden aangenomen;
van een timmerman als hij zijn mond weet te houden bij 't ontvangen van
averechtsche opdrachten. Zoolang men dit nog niet inziet is de wereld vol raadselen:
men verwacht alles en er gebeurt niets.... men begrijpt hiervan echter de reden niet.
Wie opgebracht is en leeft in een groote plaats leert moeilijk de wereld kennen.....
misschien moet elk romanschrijver zijn cursus in een kleine plaats beginnen. De
menschen die in een koffiehuis gezellig (of ongezellig) om een tafeltje zitten en
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elkaar ideeën opdisschen, onderstellen in elkander steunpunten die er niet zijn. Op
een kleine plaats kan men alles beter overzien en een
[2:6]
provinciaal is, dunkt me, 't meest geschikte leermiddel voor de studie van 's
menschen innerlijk bestaan. De provinciaal heeft zijn belangen en daarvan wijkt hij
niet af; over zijn belangen praat hij en alleen met 't oog op zijn belangen onderhoudt
hij zich met je, onderhandelt hij met je. De stedeling, van de voeten gedrongen door
de cultuur, stelt zijn belangen niet zóó zeer op den voorgrond - niet omdat hij dit
niet zou wenschen, maar omdat hem in 't in-elkaar-werken van een half millioen
menschen de opening naar wat zijn belang is niet duidelijk voor den geest staat.
Zooveel makkelijker is 't den dorpeling: daar is een weg, die weg moet, omdat hij
hem schaadt. Nu moet die weg weg. En telkens als hij opstaat of iemand ergens
over aanspreekt, denkt hij: die weg moet weg. Etcetera. Doch waarover
[2:7]
weid ik uit - je weet dit alles. Als ik Hein was, zou ik mij dus maar in 't hol van den
leeuw wagen.... hoezeer ik de bezwaren van Dientje heel lief vond. En... tenzij hij
met zijn lessen genoeg verdienen kan.
Weet jij nu wat ik met Nol beginnen moet? Ik verdenk hem sterk van een eenigzins
theatralen aanleg en ik ben niets theatraal. Wat moet ik daar nu mee beginnen?
Afwachten en mij koest houden tot de tijd dit heelt. Mij spijt 't erg, maar zooals ik 't
bedoel begrijpt hij 't toch niet als hij n.l. is, wat ik denk: een beetje theatraal. En als
ik hem dit laatste laat merken krenk ik hem in een sentiment, waar ik 't alleen maar
heb over de wijze van uiting, waaraan hij trouwens niets doen kan. Daarbij komt,
dat 't bij hem dieper zit; hij heeft zich vergist in mij en zulke dingen. Hij had niet ver[2:8]

wacht dat ik hem in die dingen zou krenken. Nu is dit toch gebeurd. Wat is daar nu
aan te doen? Daar is één antwoord op en dat is 't juist, wat ik zoo triest vind, omdat
't den bodem der vriendschap raakt: de maan laten draaien.
Wij zijn heel wel (M. wil nog maar slecht aansterken) en Jantje is ingeënt en alle
pokken zijn opgekomen. Hij wordt elken dag steviger, maar wil steeds op zijn duim
lurken. Weet je een beter middel dan arm kokertjes? 't Schijnt me allerakeligst toe
om den dwang en we hebben 't niet kunnen toe passen om de pokjes tot nog toe,
maar 't is duidelijk, dat 't lurken moet ophouen. Hij is overigens een schat van
lievigheid en daar hij weet, dat 't lurken niet mag, schittert hij in zijn doordrijven van
guitige ondeugendheid.
Hartelijke groeten aan B. en Pam. Schrijf gauw
je
Jan.
Stuur eens wat boekjes.

Odo van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Tjiti-ïs]
Datum: 18 november 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
18 November [189]8.
Waarde Witsen,
Te lang heb ik je brief met de blijde tijding van de geboorte van je jongsten zoon
laten liggen. Allerlei beslommeringen deden mij de beantwoording steeds uitstellen.
Wel gefeliciteerd, ook Betsy. Zeer gevoelig ben ik voor de attentie mijn naam aan
dien spruit te hebben gegeven. Het spijt mij dat ik geen revanche kan nemen, ich
laufe noch stets ledig in der Welt herum, en wordt nu langzaam te oud om te trouwen.
Tegenwoordig heb ik het gevoel, dat een trouw lustig meisje van 30 jaar moet
hebben. De jonge meisjes hier vinden mij geen partij meer, en ik moet nu mijne
veroveringen trachten te maken bij de dames tusschen de 26 en 32. Het is wel
beroerd daar ik mij zelf nog zoo jong voel, maar men spot in Indië niet met die
dingen, alles is hier juist afgepast.
Ik houd mij zeer aan bevolen voor nu en dan eens tijding van mijn peete-kind te
krijgen, als ook van Pimpie, die aardige jongen.
Van harte hoop ik dat Odo'tje later een schilder wordt. Je schilderij houdt zich
uitstekend, en ik vind het nog altijd even mooi. Het geeft dikwijls aanleiding tot
artistieke gesprekken met mijn gasten, die het niet onverdeeld weten te apprécieeren.
[1:2]
Met mijne zaken gaat het maar zoo-zoo. De lage koffie-prijzen geven mij veel soesah,
ofschoon ik niet bang ben, dat zij zich niet spoedig zullen herstellen. Alleen ik moet
door de crisis zien heen te komen. Het landelijke is een verschrikkelijk dobbelspel.
Kina gaat nu weer goed, en geeft mij die kultuur nog al inkomsten.
Ik voer anders het leven van een woud-looper, altijd rijden en rossen. Werken en
nog eens werken, misschien gelukkig, omdat dit afleiding geeft en men geen tijd tot
tobben overhoudt.
Gister kreeg ik een brief van Marie Wandscheer mij het overlijden meldende van
Henri. Gelukkig voor den arme jongen, dat hij er uit is. Wilt ge juffrouw Wandscheer
wel voor haar brief bedanken en mijn condoleantie aan de familie overbrengen.
Henri's naam leeft hier altijd nog voort, vooral bij het bediende personeel. Ook wij
hielden veel van hem, hij was zoo oorspronkelijk tegenover - ons Indische menschen,
die eigentlijk allemaal met een sop overgoten zijn.
Ik zend je tegelijker tijd met dezen brief fotografien van een mijner ondernemingen.
Ik heb deze samen met Jongkind Coninck, den zoon van de oud direkteur
landbouwschool. Wilt ge ze doorzenden aan Mama, en haar vragen ze verder bij
den familie te laten rondgaan. Ook gaat er bij een fotografie van mijn huis. Ik herinner
mij nog dikwijls jullie gezellig huis, met Pam in zijn stoel, de groente tuin en de
kippen.
Doe mijne beste groeten aan Betsy, zeg dat ik altijd zeer op haar brieven gesteld
ben, en ontvang zelf een handdruk van
t.t.
Odo.

Willem Witsen aan NN
Plaats: Ede
Datum: 28 november 1898
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 28 nov. 1898
Zeer geachte Heer,
Het door U bedoelde boek heet: ‘les deux Masques’ en is geschreven door Paul
de Saint Victor; ik kan het echter niet onder mijn boeken vinden zoodat ik U tot mijn
spijt niet kan zeggen op welke bladzijde de bewuste passage zich bevindt.
Geloof mij intusschen met vriendelijken groet, ook van mijne vrouw met bizondere
hoogachting
uw zeer dienstwillige
WillemWitsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 2 december [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 2 Dec.
Beste Wim, wel gefeliciteerd met Hein zijn verjaardag en de haas is er, gebraaien
en gesotten en Mies moest telkens naar achteren (waar de keuken is), omdat de
haas braaide en siste. Ze houdt bizonder veel van haas, maar voor twee menschen
(want de meid is van 't houtje) was-i te groot, zoodat we morgen hazenpeper zullen
eten. We hebben er appelpent bij gegeten en 't was heerlijk. Marie bedankt Betsy
wel voor de rijmpjes, die een heele vondst voor Jan zijn komende jaren zijn. Van
den goeien Nol (die het verdriet heeft moeten ondergaan den uitslag van mijn
examen voor 't eerst uit de krant gewaar te worden; hij, die mij vroeger op 't
observatorium wel eens overhooren kwam).. van
[1:2]
hem heb ik een zeer correcte, officieele briefkaart gekregen, die me ijselijk veel
plesier dee, en heb ik hem dan ook direct terug geschreven, of hij nu Zondag over
een week eindelijk eens hier komen zou en de vraag er bij: wat heb je toch in al
dien tijd gedaan? Ik had zijn gezicht wel eens willen zien. Ik lees César Birotteau
(het is toch maar 't eenige wat er is, Balzac, om tusschen 30 en 40 te lezen) en
Marie heeft nog niet kunnen lezen, omdat ze van de week nog al bezigheid heeft.
Maar de boeken zullen haar een anderen week of weken wel te pas komen. Wel
bedankt van haar voor de foto's en de vier terug zend ik, zoodra Birotteau uit is met
't net. Zeg aan Betsy, dat de drogist hier ons gewaarschuwd heeft voor sennestroop
[1:3]
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omdat 't zoo straf op de ingewanden werkt. Of 't juist is, weet ik niet, maar als jullie
r.

't ook niet weet, vraag 't dan eens aan den dokter. Een poging om over Jantje D
Voûte schriftelijk te consulteeren mislukte. Ik had een heel rapport opgesteld en
Marie heeft 't overgeschreven, maar met dokters (specialiteiten) kalmte antwoordde
hij, dat we maar eens bij hem moesten komen. Met dit weer zien wij er wel tegen
op. Het stormt vandaag en de zee is zeer woest langs de kust jagende; het buldert
hier voortdurend. Niet onaangenaam. Vooral 's nachts is 't nu tegenwoordig erg.
Het stuk van Hein is wel een goed stuk. Hij voelt wel intuïtief, wat de wereld is en
wordt; hij kent haar echter nog niet bij ondervinding zooals ze is; vandaar dat hij
zoo kortelijk over
[1:4]
sommige dingen spreekt. Zijn bewering dat alle menschen (of velen) langzamerhand
ontmenscht worden gaat verder in de werkelijkheid dan hij wellicht bedoelt. Ook de
type gaat er uit. Na 1000 jaren, zoo voortgaande, weten de menschen alleen nog
dat ze 60 jaar hebben te leven en 45 jaar van die 60 zullen ze zich bizonder vervelen.
Het stuk van Willem kon ik minder goed lezen (entre nous vind ik die manier van
zelfverheffing, die ik op elken regel bij W. vind uiterst pijnlijk en daarbij het verkeerde
zien van hem zelf in den tegenw. tijd). Ik vind dat zoo de droevige zijde van de N.G.
Ik hoû van niets meer tegenwoordig dan van 't waarachtige; ik vind zoo weinig dingen
daarmede overeenstemmende.
Nu, beste Wim en Betsy. De groeten aan Gretha, Pam en Erik
t.t.
Jan
De groeten van Marie

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 december 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 3 Dec. 98
Ach beste Wim wat is dat een naar bericht. Ik heb er vreeslijk mee te doen vooral
met jou & Betsy. 'T lieve ventje heeft zeker in den tuin kou gevat & hij is voor dit
seisoen dunkt me te dun gekleed. Ik hoop hartelijk dat 't niet van zoo'n ergen aard
zal zijn & hij weer gauw in orde zal wezen. Met Cobi schijnt 't tot nog toe nog al goed
te gaan maar de vatbaarheid blijft nog altijd bestaan & zal ze wel naar 't Zuiden
moeten. Aan je verzoek voldoende zend ik hierbij f 100. 'T is te hopen dat 't je in 't
volgende jaar wat beter zal gaan daar ik 't op den duur niet kan uithouden zoo veel
t.

te geven, hoe graag 'k ook wil. Ik stuur ook hierbij nog een muntje om met S Niklaas
iets te koopen voor de lieve jongetjes. Ik hoop gauw weer iets van Pammie te hooren
& wensch hartelijk beterschap.
Vriendelijke groeten aan B., Adieu
je je l. h.
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Vader
Ik ga van middag even naar 't Spui.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 6 december 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
6 Dec. '98.
Beste Wim,
Op st. Nikolaas kreeg ik vanwege Cloeck een kistje ‘El Gobernador’ gestuurd.
Het meest voor de hand liggende vermoeden, dat in mij opkomt, is natuurlijk dat
het van jou is, die mij tot dusverre iedere maand met een kistje Fedora, ook van
Cloeck, verheugt. Mag ik je daarom bij deze wel hartelijk daarvoor dank zeggen?
Die arme Pam! Zou je mij een beetje op de hoogte willen houden, hoe het er meê
gaat? Betsy zal het naar
[1:2]
hebben, maar ze moet maar denken, dat jullie van weerskanten een sterk en solied
ras zijn.
Dr. Gerlof van Vloten stuurde mij een paar dagen geleden een bijdrage voor de
N.G. Ik heb haar naar v. Looy gebracht om te zetten. 't Is heel curieus: G. is immers
zoo'n vriend van Verwey?
Het muntje heb ik ook met vriendelijken dank ontvangen.
Jan Broedelet heeft mij onlangs, zonder dat ik mij over de Linn's beklaagde,
gevraagd, of ik geen lust had in Hilversum te komen wonen. Ik kon daar natuurlijk
weinig anders op antwoorden, als: ‘Hoe zal dat gaan?’
Voor mijn st. Niklaas stuurde hij mij een compleeten Verlaine, met een schertsend
Versje erbij. Ik kan het altijd nog best met hem vinden. Hij
[1:3]
schijnt mij langzamerhand wel een beetje te mogen, waar ik natuurlijk blij meê ben.
Van Meurs begint mij in den laatsten tijd weer aan te halen, maar ik houd me
maar wat op een afstand. Gezellig is hij heelemaal niet, en te vertrouwen evenmin,
dus, wat heb je er aan?
Nu, Wim, geloof in mijn gevoelde belangstelling voor dien besten Pam, en zeg Betsy
en jezelf vriendelijk goeden dag van
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 8 december [1898]
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 8 Dec.
Beste Wim,
Marie is sinds gister voor eenige dagen naar Zutphen met kleine Jan. We zijn
samen gegaan tot Amsterdam. Jantje zat over ons in een hoekje en tegen ons te
lachen al dien tijd. Hij had thuis zijn fleschje gehad, zóó, dat hij er te Amst. weer
een moest hebben. Dat fleschje hadden we te IJ. heel warm gemaakt en in een
wollen doek in mijn zak. In de wachtkamer te A. moest 't nog even wachten, omdat
't nog te warm was. Toen heb ik daar een tweede fleschje heet gemaakt en in een
doek gewikkeld. Dat moest hij even voor Zutphen hebben. Marie had een groote
wollen doek gekocht en daar was hij bij 't gaan van de trein naar wachtkamer enz.
e

heelemaal in gewikkeld. Toen heb ik te A. een 1 klasse retour Z. gekocht, hun
beiden in een dames
[1:2]
gezet en den cond. een kwartje gegeven om ze te helpen, als 't noodig was. Te Z.
werd M. gehaald en stond een rijtuig. Het meisje speelt nu de hospita hier en dit
gaat heel wel. Van Marie ben ik naar Hein gegaan die niet thuis was en toen naar
de Komedie waar ik Nol sprak in 't eerst nog eenigzins onder den indruk van mijn
onhartelijken brief, maar onderwijl haalde hij erg bij en heb ik gemerkt, dat Nol weer
eens ‘aangehaald’ moet worden, want hij tobt verschrikkelijk. Met Nol naar P.gracht,
waar ik getwaalfuurd heb en in de oude stemming heb ik het huis verlaten. Morgen
moet ik er komen eend eten. Als ze 't maar niet te kort vinden, want ik kan maar
even heen en terug. December is altijd de drukste maand in postzaken. Ik heb
eigenlijk heel veel te doen. Van[1:3]
daag had ik je Vincent Haman terug willen zenden met de foto's en 't net. Maar Nol
heeft verzocht mij 't te mogen lezen en 't morgen meetenemen naar A. Het is een
brutaal, verwoed, nijdig, hatelijk en grof boek. Paap heeft al die menschen in stukken
willen scheuren en hun werk bespogen. Het is zooveel als een litteraire uitmoording.
Allerlei uiterlijkheden van Willem, van v. Deyssel, van Ietje, van Chap, van Batavier
(ook die!) enz zijn er precies in beschreven, zóó, dat je 't soms aardig vind om 't
herkennen en al die dingen worden gebruikt om ze één voor één naar den bliksem
te helpen. Hein komt er ook in, maar met een slecht weergegeven uiterlijk; alleen
om van hem te zeggen, dat hij dom is en dit verbergt door met de lachers
[1:4]
mee te lachen, en om te zeggen, dat hij met Willem in alles meegaat, ook in een
glaasje pakken (dit laatste heel even aangegeven: bon entendeur enz.). De vrouw
in 't boek is Esther (Saar de Swarth, dunkt me), een schilderes op z'n Hilda van
Suylenburg's. Dan komt er nog in voor: te laat komen op afspraken, geld niet terug
geven, uit de redactie gooien van op de redactie gerechtigden, de Nes, die gevonden
wordt: ‘als 't paard zijn stal vindt’, zangeressen, onderhouden worden door
zangeressen, leven van 't geld, dat vrouwen ontvangen van haar afwezige mannen,
ondeugende jongens-dingen: wat v. D. dee toen hij 6 jaar, toen hij tien jaar was
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enz., Arij Prins, v.d. Goes, Samson in een persoon die tegelijk Arij Prins en Samson
is, André Jolles. En al die menschen praten als handelsreizigers. Het is een raar
abattoir, dat boek.
Nu dag Wim, schrijf mij eens gauw
je
Jan
Groeten thuis. - Zoek Nol eens op!

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen en Elizabeth
Witsen-van Vloten
Plaats: [Bussum]
Datum: 14 december 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Voor Wim en Betsy.
Nu het zonnetje weer op gaat klaren
Uit de droeve nevels, die het schennen,
Kunnen wij elkaer gerust bekennen,
Dat het angstige dagen waren,
Ook voor den oom, die, zwaar te moê,
Dacht: Het geeft tóch niets, wat ik ook doe.
Maar nu wordt ons Pammetje beter...!
‘'k Wist wel: 't is een sterke jongen!’
Heeft in plotse vreugd gezongen
Heel ver weg de Gooische peter,
En hij juicht zacht: als 'k weer kom,
Draag 'k hem in mijn armen om!
14 Dec.'98.

Willem Kloos.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 15 december [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 15 Dec.
Beste Wim, met schrik hoorde ik gister bij Nol, dat Pampie niet wel was. Schrijf mij
toch eens spoedig ook hoe 't jullie gaat; ik mag er niet aan denken, een kindje dat
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angstig ziek is. Ik wou zoo graag, dat je spoedig schreef, dat Pam weer beter was
en jullie wel. Of ga je misschien morgen (Vrijdag) naar A. Ik ga daar heen, morgen
n

(Vrijdag) 7.41 daar aankomende, heb gegeten en ga direct naar Wijdeveld de
sleutel vragen of een boodschap of telegram van jou in ontvangst nemen om te
weten waar ik je vinden zal. Is 't b.v. een telegram, adresseer 't dan niet aan mij,
maar aan Wijdeveld met inhoud: zeg H(ofker) die komen zal ik zoo laat daar en daar
ben. Anders sturen ze 't soms naar IJ. en zou ik er
[1:2]
niet meer zijn. En te IJ. hou ik ook niet van telegrammen. Ik moet in A. zijn om M.
en den jongen en de soxleth weer naar IJ. te transporteeren en met ze even naar
r.

D V. te gaan, Zaterdag. De jongen wordt zoo'n lieve jongen: ik verlang weer zoo
hem te zien. Maar, daar ik Vrijdag middag al vrij ben en zoo graag op 330 en 't hier
's avonds in de pikkedonker wel wat eentonig is, ga ik maar vroeger. Van de week
ben ik ook een avond geweest en heb op 330 geslapen. Hein niet thuis; Nol tot
laatsten trein uit; overal geprobeerd het pleizier eens te hebben Breitner te zien,
maar niets, niemand, nergens. Toen tot laat bij Nol gezeten en 's morgens weer
weg. Zaterdag hoop ik met M. bij Nol koffie te drinken, schuin over V. Voor Jan en
zijn fleschjes is dit bovendien een buitenkansje. Waarom ga je niet meer bij Nol
[1:3]
aan. Hij heeft 't zoo noodig. Het stormt hier geweldig. Vanmiddag bij 't sterven van
den dag was 't prachtig; hoog water, hooge zeeën aan den horizont om den pier en
acht worstelende schelvisch-kotters die binnen kwamen in een volle haven van
wiebelende wimpel-masten. In 't hondenweer al die natte kerels in olie-pakken, het
heesche schreeuwen tegen mekaar; hoe is 't godsmogelijk, dat niemand dáár iets
van maakt. Wat een sterk leven is dàt. 't Te zien en niet te behooren tot die er wat
van maken kunnen heeft me diep beroerd gemaakt. Zoo jammer vind ik 't, dat 't nu
weer weg is. Morgen is 't misschien weer mooi weer. En niemand schijnt te weten
wat er te zien is met zulk weer. Ik wou je zeggen, Wim, je moet hier eens een winter
[1:4]
komen wonen met een heel atelier b.v. in Velzen of Santpoort, waar zulke dingen
wel zijn; van December tot Maart en je moet je dan eens gewennen zes dagen lang
geen schip te zien om den zevenden met slecht weer een heele vloot te zien
binnenloopen. Met den zee moet je geduld hebben; je moet er bij gaan zitten en er
een maand of wat aan geven. Je moet 't eens een jaar doen, dat je je koetjes een
beetje op 't droge hebt en niet zoo direct aan Wisselingh behoeft te leveren, zooals
nu. Je kan niet overal gaan aan zee om dit te zien. Er wordt niet overal zóó
geworsteld met de zee en de zee geeft niet overal zulke opdonders. En er zijn niet
overal zooveel kerels bezig met hun verdomde schepen.
Ik ben nu maar benieuwd of ik je morgen zien zal. Dag Wim, het beste voor den
lieven Pam en hartelijke groeten aan Betsy.
Dag
je
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
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Plaats: Bussum
Datum: 19 december 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
19 Dec. '98.
Beste Wim,
Ik was erg blij met je brief en met het bericht, dat die goeje, aardige Pammetje
weer wat beter is, en het gevaar voorbij. Doe hem vooral mijn vriendelijke groeten,
en zeg hem, dat Oom Willem vindt, dat hij gelijk heeft met weer op te knappen, want
dat een jeugd onder zúlke ouders inderdaad een jeugd is, waar een mensch wat
aan heeft.
Wat mezelf betreft: het gaat mij in veel opzichten beter dan verleden jaar. Alleen
is het natuurlijk vervelend, dat ik nog altijd bij die Linn's zit. Ik ben, voor het uiterlijk,
heel goed met hen, oneenigheden hebben wij ten minste nooit of ik vermijd ze, maar
ik verlang toch hartelijk dat ik eindelijk eens uit dat mengelmoes van barbaarschheid
en pretentie van[1:2]
daan kom. Morgen komt Jan Broedelet weer bij mij: ik zal hem dan eens polsen
over wat hij mij laatst gevraagd heeft: ‘Heb je geen lust om in Hilversum te komen
wonen?’ en wat ik je geloof ik geschreven heb. Want ik verlang erg naar een huis,
waar beschaving is en eenvoud en stilte. Dat is veel beter en vruchtbaarder voor
werken ook. Ik zou hier feitelijk niets anders kunnen doen, dan wat ik doe, een versje
maken of een recensie.
Ja, Wim, ik had gedacht je een langen brief te schrijven, maar mijn kachel gaat
weer uit, en ik dus óók maar. Op een anderen keer meer.
Wees, met Betsy en de jongens, van harte gelukgewenscht
door je
Willem
Dank je wel voor je vriendelijke inwilliging. 't Is in goede orde gearriveerd, 't muntje.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 22 december 1898
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht.
22 Dec. '98.
Beste Wim,
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Ik heb je even een vreemde vraag te doen, maar jij bent de eenige, dien ik ken,
die er misschien op antwoorden kan. Van Eeden zou 't wellicht ook weten, maar
dien zoek ik uit mezelf nooit op: alleen kom ik, als hij mij te eten of te schaken vraagt.
Ik wou dan weten, wanneer viooltjes het sterkste geuren, 's morgens, 's avonds
of op een anderen tijd van den dag. Ik heb het noodig voor een vers.
Zou je mij daar even op willen antwoorden? dan zou je mij een groot genoegen
doen.
Na vriend. gr. aan Betsy en de kaboutertjes. (Blijft kleine Pam vooruitgaan?)
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 23 december [1898]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 23 Dec.
Beste Wim, wij waren blijde met je brief, waarin je Pams beterschap meldde. Hij zal
nu zeker wel heelemaal hersteld zijn en Betsy gelukkig dat ze nu Pammie in
zekerheid weer bij zich heeft. Voor Pammie is een ziektetje, nu 't achter den rug is,
een heel zachte en lieve herinnering, ik bedoel de herinnering v.h. herstel. Ik wou
maar liever, dat wij allen naar den zomer gingen en niet naar den winter; het is altijd
een beetje tragisch, dacht ik van middag, het zien van de eerste vorst, zoo hard en
stijf en koud; ik denk altijd aan oûer worden als ik weer het rammelende vorst-geluid
der wagens hoor, de bevroren plassen en den strakken hemel zie. Ik mag den winter
niet.
Jannie weet er nog niet veel van. 's Morgens in den donker is
[1:2]
hij om zes uur wakker en 't is zoo'n glunder gezicht wat hij dan zet, als we het lichtje
dan aansteken en hij ons voor 't eerst weer ziet met zijn lekker uitgeslapen oogjes.
Hij is een verwoed speler, met zijn bal aan een touw, met zijn pop aan een touw,
met zijn deken, met het behang van zijn wieg. Hij krijgt nu 1 Liter melk per dag +
500 c.L. gerstewater om de ontlasting, die in Gelderland heel best is geweest, maar
hier weer vaster. Waarschijnlijk zit 't dus in de kaasstof bevattende Hollandsche
melk. Het oogje is plotseling geheel, sinds hij in Gelderland is geweest, over.
Gelderland schijnt verwonderlijk gezond voor kinders te zijn. Alles bij mekaar ziet
hij er tegenwoordig zoo best uit als ooit, met 2 tanden, een paar rooie koonen boven
een lachebek, veel lekker kwijl en over alles een stijve, blondharige
[1:3]
kuif, die hem eenigzins potsierlijk staat. Vanavond is hij voor 't eerst van zijn leven
niet heelemaal normaal: als hij schreit is hij een beetje heesch. Als 't zoo blijft vriezen
zullen wij hem een dagje thuis hoûen, want bij hevige kou mag een klein kind niet
uit. Van de week is hij gewogen; hij woog precies het door Allebé aangegeven getal.
Ik kan niet nalaten elken dag iets te doen wat men zegt, dat niet goed is: als ik moe
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van 't kantoor kom (o, schelvisschen; o, kabeljauwen; cijfertjes, puntjes, streepjes,
treinen en oudejaarsdrukten) mag ik hem zoo graag bij mij nemen en hem zoet laten
spelen en belletjes blazen en trappen met zijn beentjes en tegen zijn moeder lachen.
Om zeven uur gaat hij naar achter en begint zijn nacht, onderbroken door een
fleschje om tien uur.
Van de schelvisch heb ik met verwondering vernomen. Ik had order gegeven 2
groote of 3 kleinere al
[1:4]
naar 't uitviel. Dekker zei ‘Awijn, jonker, veet je veat? Zoo gau meneer W. veer vis
veil hêwen zal ik em een extra mooie er bai sturen, veant zoo ben ik nie.’ Derhalve
moet je maar eens gauw schrijven wat je weer eens wilt hebben, want 't is nu de
beste schelvisch-tijd. De visch, waarover je schreef was reeds betaald door je.
Verleden week direct na 't aankomen in A. (net een week geleden), kwam ik Br.
tegen. Tot 12 uur ben ik met hem in de stad geweest. Hij was royaal en loyaal,
praatgraag (het regende: zie-je) en daarna zijn we op de L. gracht gaan domineeren.
Wat een smaakvol en deftig en kostelijk interieur. Ik had er wel den heelen nacht
willen blijven. Br. was prettig als een meiregen. Hij vroeg me al om te beginnen hoe
't met ons ging en onze dochter ‘die nou wel anderhalf jaar oud zou zijn’. En toen
hij merkte, dat Jan 6 maanden was, vond hij, dat dit precies uitkwam, want
[2:5]
hij vergiste zich altijd een jaar met alles. Thuis, om half een vroeg hij me nog eens
hoe ik heette: was 't niet ‘Jan’? Hij heeft mij geïnviteerd mee naar London te gaan
‘als hij eens geld had’. Hein zag hij nooit of hij moest 5 gld hebben, waarop ik hem
aanraadde ze altijd te geven. Waarom? vroeg hij. Omdat dat prettig voor hem is.
Dit argument scheen hij steekhoudend te vinden. Hij had Paap te pakken gehad.
Hij had 't land aan hem, buiten V. Haman om, dat hij niet kende, maar omdat hij een
arm meisje had afgeschreven om een rijke vriendin van dit meisje of een
bloedverwant te huwen. Daarom had Br. 't land aan dien man. Toen kwam hij onlangs
met die dame bij Br. staan, die bezig was bij 't vervoer van de Nachtwacht. Met de
autoriteit die zulke menschen tegenover hun aldus verkregen vrouwen willen
[2:6]
toonen door hun bekendheid met menschen van naam en zulke dingen vroeg hij:
wat is dat, dat ze daar vervoeren? ‘Een kist’, zei Br., om hem tegenover zijn vrouw
belachelijk te maken. ‘Nu ja, bond P. in, maar wat zit er in‘. ‘Een beschilderd doek’,
zei Br. Nu ja, maar welk doek? Begrijp je dat niet van zelf?; de Nachtwacht! Wat
zou er nou anders in zitten?
Van Hein een kort briefje, dat hij uiterst hard arbeidt aan zijn dissertatie. Een
volgenden avond zal ik hem schrijven. Wanneer zien we je eens hier? Hoe gaat 't?
Weet je wel, dat je me nog altijd de ets moet brengen? En de foto's? Ik heb een
vaag vermoeden gehad, dat de ets bij Br. hing, maar ik kon 't niet goed zien bij nacht
om over den afdruk te beslissen. Ik kon 't ook niet gelooven.
Wees met Betsy, Pam en Erik hartelijk van ons gegroet
t.t.
Jan

[1899]
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: [1899? 1900? 1901?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdagavond.
Beste Wim, ik begrijp eigenlijk niets van je mismoedigheid van den laatsten tijd. Dat
je de kat uit den boom kijkt is goed (misschien komt ineens je expozitie voor den
dag) maar dat je nooit er over praat het Spui eens en voor goed den rug toe te
keeren, als 't zoo nog eenigen tijd duren moet, begrijp ik niet. Ik heb vandaag nog
zoo eens liggen kijken op mijn kamer en ik vind nog altijd je brabantsch boerenhuisje
een prachtige (en 't bukkende meisje, waarbij de jongen helpend staat). Hoe is 't nu
godsterwereld mogelijk, dat jij met zooveel geld in je handen er moedeloos bij zit.
En 't is hier de geldkwestie eigenlijk niet eens, maar de werkkwestie vooral. Je moet
(niettegenstaande je werken) weer aan 't werk. Al die dingen, dat je schilderen
blague vindt en wat je me wel eens van lijn-etsen en van toon-etsen gezegd hebt,
allemaal goed en wel, maar ik wou maar, dat je onder meer weer eens den inval
kreeg zoo pleizierig als voor twee jaar rond te sloffen op je atelier met je smerige
wrijflappen en je warme gasstoof om keurige afdrukken te maken. Ik weet wel dat
je dit jaar al een heeleboel gedaan
[1:2]
hebt (ik druk me altijd verkeerdelijk uit) maar ik ben bang, dat 't alles gaat wachten
op de expozitie en dat je daar tegenwerking ondervindt of depreciatie en dat dàt je
mismoedigheid wordt. En je hebt (misschien tijdelijk, om redenen van loyauteit doch
op den duur) niets te maken met 't Spui. De heele wereld ligt toch voor je open.
Neem nou b.v. eens 't etsen. Zooals jij afdrukt, geloof ik zeker, dat ze in Londen of
misschien in Parijs in de handen zouden wrijven om zoo'n hollander en dat je daar
wel aardigheid in zou hebben op den duur. Ik praat niet eens van 't etsen zelf. Jij
kan als etser doen wat je wilt. Je hebt met niemand op deze wereld te maken, als
je maar altijd je gangetje gaat. Gaswarmte kan je overal krijgen. Als je dat wilt kan
ik je die op allerlei manier verschaffen gekomprimeerd of toestelletjes die dat beetje
gas je wel leveren of ik zou me al erg moeten vergissen. 't Hoeft geen lichtgas te
zijn. (En denk eens aan je Dordt, die je zelf gezegd hebt, dat je wel eens over zou
willen maken en nog beter.)
Beste Wim, je bent wèl altijd een martelaar geweest. Zet nu alles eens uit je hoofd,
blijf in Ede en hou op je te vergelijken bij oude kolonels en dergelijken. Weet wat je
doen kunt en zoek er een uitweg voor. Wik met niemand het voor of het tegen, maar
ga eenvoudig je gang. Je hebt zulke handen beste Wim, je bent zoo'n superieure
kerel, er is nog zoo'n prachtig leven voor jou, nog iets anders dan oude kolonels
doen. Ik meen dit alles goed. Ik geloof dat 't zóó wel is.
Met alles van mij
je
Jan

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
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Plaats: [Ede]
Datum: [eind januari 1899]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 985

[1:1]
Lieve vrouwtie alles gaat best. - Dotje is den heelen middag in den tuin geweest en heeft goed gegeten en de rest. De jongens zijn van morgen naar de krul geweest
- en van middag hebben ze 'n vesting gemaakt in de hoop dorre blaêren, met spa
en greep. Ik heb den heelen dag op m'n atelier gezeten om niet te loopen. Ik hoorde
van middag 'n lawaai van geweld buiten en stuurde Jans om de jongens te halen;
ze waren slaags geraakt met ‘boerenpummels’ zooals Rob ze noemde, die hun
hadden uitgescholden voor Sabbath schenders en met steenen hadden gegooid.
De jongens hebben daarop hun buksen gehaald en verbeelden zich dat ze met hun
hageltjes tegen de steenen op konden. Ik heb ze naar binnen laten halen, om 'n
beetje te kalmeeren. Dag lief, 'k hoop morgen wat van je te hooren of je komt en
hoe je 't hebt. Vandaag 10 eieren.
Dotje vindt 't heel goed dat moederti weg is - hij verlangt wel naar haar, maar
denkt hij, 't is zoo goed voor moederti.
Dag lieveling. Tot morgen,
je
Pimmy.
[1:2]

Verzoeke speciale groeten en gelukwenschen aan de jarige van Pimpie en mij.
Niet vergeten!

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [begin februari 1899]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1049

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Hier heb je f 200. Betaal nu maar in de eerste plaats Sch[arn[?]berg als hij er om
komt en die drie kwitanties van de post 12.50 brandassurantie 5 schoentjes van
Pam en 10 Guy de Coral dan hoû je ongeveer 100 over voor jou. 'k Heb niet gekregen
wat 'k heb gevraagd aan Groesbeek, de helft maar voorloopig; maar mijn teekeningen
worden heel goed gevonden vooral de vlag en Breitner wil ze hebben voor de
Tentoonstelling op Arti. 'k Denk nu morgen naar Dordt te gaan en hoop daar wat
kattebelletjes te krijgen van je. Hoe gaat 't nou met den kleinen man? En hoe heb
je 't nou met Roozema? - Geef de jongens hartelijke klappertjes van Vafie. Ik schrijf
uit Dordt wel 's wat meer op mijn gemak.
Dag lief
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Pim
Heijnen moet nog maar wat wachten, 'k zal zien dat 'k 't voor hem mee breng.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: ? mei [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden, [xx] Mei,
B.W., Behoudens eene nadere goedkeuring, die mij heden avond geworden zal,
kunnen wij komen. Zonder telegraphisch tegenbericht van mijne zijde, komen wij
dus. Geen tijding dus, goede tijding. Ik zal 't echter niet kunnen doen dan door
v.

morgen 3.30 dienst te nemen. Dan ben ik echter vroeger vrij en kunnen wij 2.06
n.

van hier om 4.50 D.P. Rott. te zijn. Hoor je dus niets, dan zijn wij 4.50 D.P. Zien
wij je dan niet, dan blijven we wat wandelen, wat een heerlijk wandelingetje zal zijn
voor M., zoo voor 't eerst in R., en
[1:2]
zorgen weer 6.17 aan de Delftsche Poort te zijn. Waarschijnlijk, denk ik, zal je wel
4.10 uit Dordt zijn gekomen en ons dus 4.50 wachten, wat wel het allerprettigste
zou zijn, als 't niet hindert aan je werk. Ik geloof, dat nu alles wel duidelijk zal zijn.
Telegrafeeren van jouw zijde onnoodig en 't zal wel niet noodig zijn, dat ik telegrafeer.
Jansje durft het best op zich nemen, heeft ze gezegd. Informeer je nog even in Ddt.
omtrent vertrek uit Ddt. en aankomst te Rt. van boot.
Dag Wim, hartelijke groeten
van ons beiden
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [? oktober 1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdagavond
Beste Wim, ik ben nu met het gewone werk zoover dat ik in 't gemeen wat dat betreft
's avonds geen werk heb. Echter is er nu een werkje voor mij op te knappen
gekomen, waaraan ik enkele maanden elken dag bezigheid zal vinden. Daarom
komt er van schrijven niets. Maar jij wil me wel eens schrijven hè, want ik hoor of
zie niets. Mijn loisir is zoowat elken dag van 6 - tot 7 en dan speel ik wat met Jantje,
die een dolleman wordt. Je moet Nol eens zeggen, dat ik hem heel dankbaar ben

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

voor zijn brief, maar dat ik hem, nu ik 't te druk heb om in A. te komen zeker eens
hier had verwacht en nog verwacht. Ik vind 't bar jammer, dat ik van niets merk dan
van den rechten weg naar kt en van den herfst buiten niets zie. Ik heb op mijn
schrijftafel photo's gezet o.a. van Nol en een vers van Hein tegen den muur gehangen
en zit nu maar te peuteren, wachtende tot
[1:2]
het verleden weer zal opdoemen. Marie en ik zien elken brieven besteller in den
schemer en 's morgens bij 't ontbijt van uit de achterkamer aankomen en weer
voorbij gaan zonder nieuws voor ons. Als je dus even tijd hebt, schrijf gauw. Verleden
Zondag heb ik in de Israeliet zitten lezen. Tot mijn spijt is 't daarbij gebleven; wat is
dàt een mooi boek. Je etsen zijn Zondagsmiddag eene verrukking voor mijne oogen.
Schrijf nu eens gauw en zeg Nol, dat ik hem op de affiche tegen morgenavond
vermeld heb gezien en hem als een verren vriend, ‘die mij onmogelijk in den Haag
kan komen opzoeken’, in stilte gegroet heb.
Hartelijke groeten, ook aan B. De Groeten van Mary
t.t.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [? november 1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, de vier weken zijn bijna om (Goddank!). Ik leef hier als in een gevangenis
en gistermiddag betrapte ik er me op, dat ik me zat te verteederen, lezende Havard
(!) over Amst., stel je voor. Kom zoo lang mogelijk. Ik moet nog altijd hard werken,
maar als er maar eens wat tegen over stond. Doch absoluut niets. Dag, beste kerel,
tob er nu maar niet over (dat doe jij nooit) als Nol, dat een mensch niet in den Haag
kan komen, maar wel in Smijrna.
Hartelijke groeten.
t.t.
Jan
P.S. Ik denk wel eens (want IJ. was óók niet om te harden op den duur en de mooie,
prettige tijd van A., toen alles ‘afkoopbaar’ was, is voor altijd voorbij)... ik denk wel
eens na de pacificatie en als de Republieken zullen overwonnen hebben, de
Engelschen er uit moeten en er groote behoefte zal zijn, naar Transvaal te trekken.
Van
[1:2]
Willem kreeg ik onlangs een briefje om een stuk. Dat heeft hij nu, maar over
honorarium, waaromtrent ik hem verzocht mij even te schrijven, hoor ik nu niets. Hij
is bijna geschikt om Referendaris te worden, zou je zoo zeggen.
Hartelijkst gegroet
Jan
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J.L.H. van Schendel-Lippe aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: [november? 1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam [1x] [Nov[?]
Geachte Heer Witsen!
Van mijn zoon heb ik vernomen dat U denkelijk Uwe Langshans zou willen
wegdoen, gaarne houdt ik mij er voor gerecommandeerd, daar mijne Langshans
haan zoo verdrietig in zijn ren staat te kijken omdat er twee hennen broeds zijn en
hij dus nog maar twee hennen heeft. Heb U ook soms nog andere die U zou willen
weg doen! Wil mij dan S.V.P. melden en ook wat ze kosten. U zult mij een zeer
groot genoegen er mede doen, de Bantammer maken het goed en zijn beste legsters
waar voor ik U nog zeer dankbaar ben.
Met achting
Uw Die.‘D.’
[xx]ed ‘de wed.’ V Schendel
Cornelis Antonis str. 12.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [rond 23 december 1899]
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 119

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Amice,
Ik ontvang zooeven je telegram dat mij p. post is nagezonden. Ik begrijp niet dat
't portret dat 'k zond niet goed is; qua foto is 't magnifiek en nog al niet zoo banaal
als ze wel zijn van vak fotografen. Het zou mij dan ook niet verwonderen als de
bezwaren van den heer Robbers meer mijn facie betroffen dan die foto, - en daar
is niet veel aan te doen: 'k heb nu eenmaal zoo'n snuit. Wil hij het heelemaal laten
vervallen dan heb 'k dat nog liever. Gisteren heb 'k Timmerman gesproken en zijn
stuk gelezen - 't viel me niet meê!
Met besten groet
t.t.
Willem Witsen
den heere Ph. Zilcken
den Haag.
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Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 8 januari 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
8 Januari '99.
Beste Wim,
Blijft alles wèlgaan? Ik vraag je dit zoo, omdat je op mijn laatste briefje, waarin ik
je een kleine inlichting over bloemen vroeg, nog niet hebt geantwoord.
Ik wou je ook even iets vertellen, wat je waarschijnlijk wel zal interesseeren.
Gisteren heb ik een brief van v. Deyssel gehad, waarin hij mij meêdeelt, dat hij met
1 Januari 1900 aftreedt als redacteur v.h. Tweemaandelijksch, en waarin hij mij dan
voorstelt, om nu dadelijk, samen met Hein, op te treden als medewerkers aan het
Tweemaandel. (en natuurlijk tegelijkertijd de N.G. niet meer te laten verschijnen,
maar dit laatste voegt hij er niet bij) als wanneer er wel kans zal zijn, schrijft hij, dat
Hein en ik op den datum van zijn (v. Deyssel's) aftreden tot redacteuren van het
Tweemaandel zullen worden benoemd (door Verwey! en Scheltema zeker!). Ik vind
[1:2]
dit een allemachtig zonderling voorstel en jij zeker ook? Van Deyssel voegt er nog
bij, dat Verwey niet alléén redacteur van het Tweem. zou kunnen blijven. Ik heb nu
aan v. Deyssel geantwoord, dat ik hem in de ingaande week persoonlijk over zijn
voorslag zal komen spreken. Doe mij nu een pleizier, Wim, en als je niet zelf te veel
misschien in de beroerdigheid zit, schrijf mij dan eens, hoe je dit voorstel vindt en
wat je erover te zeggen hebt. Ik doe natuurlijk in geen geval, wat v. Deyssel hier
verlangt. Want dat zou gelijk staan, vind ik, met mijn eigen ruiten bruuskweg te gaan
ingooien, om daarvoor in de plaats te krijgen een onzekere hoop op een twijfelachtige
toekomst! Dat vind je toch zeker ook?
De N.G. is, zooals je misschien weet, vooruitgaande, en het Tweemaandel.
achteruitgaand. Nu, Wim, hoor ik misschien eens iets van je hierop? En schrijf je
meteen eens, hoe het met Pam is?
Met hartel. groeten aan Betsy en de kinderen,
je
Willem.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 10 januari [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 10 Jan.
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Beste Wim,
We hebben tegenwoordig zulke genoegelijke avonden met die boeken. M. heeft
een leesbui, 's avonds als Jan naar de slaapkamer is bij zijn kacheltje om zeven
uur, zitten we hier te lezen. Ik heb je zooveel te schrijven; ik bedoel, ik vind alles
wat ik gevoel wel belangrijk genoeg om jou te schrijven, en ik gevoel zoo heel veel.
Ik hou b.v. zoo veel van Marie; dat is een heel gelukkig gevoel in me met een
behoefte om thuis te willen zijn en haar aan tafel te hebben: ik heb b.v. niet graag,
's avonds, dat ze naar een andere kamer gaat - ik heb dat zoo in mijn gevoel, meer
niet; ik zal 't niet zeggen, ik zal niet willen dat ze niet opstaat, maar ik voel haar
[1:2]
opstaan, als een kleine leegte en dat dit zoo is, is 't prettige van de avonden. En
dan de jongen! Als je hem zag: 's morgens bij 't wakker worden als hij al lacht met
de oogen nog dicht om de bekende geluiden, die hij weer gaat hooren en dan 't
herkennen elken morgen op nieuw... of je zag hem in den middag als hij zoo woest
aan 't slaan is met zijn rammelaar... of je zag hem 's avonds tegen zes uur, als hij
zoo huiselijk zich in 't theelichtje verkneutert... of nog eens 's avonds tien uur na zijn
eerste slaap.... dan zou je allerlei lieve en mooie en pure dingen zien, die pure,
innig-eenvoudige, blauwe pracht-oogen, ze kunnen zoo machtig mooi je aanzien,
zoo heelemaal van 't blanke zieltje uit. En die beste jongen drinkt zoo lekker 1.400
L enkele melk en een geweekte
[1:3]
korst oud brood per dag. En op zijn hoofdje staat een blonde kuif. Praten doet hij
nog niet, maar als M. 't hem voorzegt, zegt hij soms pe, pe, pe. En dan moet je die
elektrische schok hem zien doorvaren, als ik 's middags thuis kom!
Van lectuur gesproken. Van de Goncourt las ik Marie Antoinette. Ik heb gemerkt,
e

dat ik nog dezelfde jongen ben als op mijn 16 jaar: dezelfde emoties, bij
lijdensgeschiedenissen van anderen; hetzelfde smartgevoel, dat mij niet licht verlaat
in de eerste weken na zoo'n lectuur; diezelfde verwondering bij 't lezen van
gedrochtelijke daden. De haat heb ik in de laatste jaren leeren kennen - mijn leven
is zoo eenig zonder smartelijke ondervindingen geweest; het werd tijd dat ik zulke
dingen ook leerde kennen uit mijn eigen
[1:4]
leven. Wat een gemakkelijke omgangen heb ik niet gehad: als kind vertroeteld door
zusters, stil vereerd door mijn vader, bemind door mijn moeder. Als jong ambtenaartje
knap gevonden, gezocht door eenige ouderen, die mijn goedigheid en mijn idealisme
prezen, dan de tijd van mijn eerste stukjes, heelemaal alleen levend, heelemaal
levend in de innigheid die die stukjes mijzelven aan mijn gevoelen gaven, jouw
komst in mijn leven, jouw mij begrijpen, jouw toe-gevend voor mij zijn... de harde
wedijver hier, waar niets mij hielp, noch inborst, noch fraaie sentimenten, noch
verkregen inzichten...... de wedijver waarbij 't me wel eens scheen of ik zou uitdrogen,
of mijn liefste ik verscheurd zou worden......
en nu, nu de dagen weer lengen gaan en - wie weet - de
[2:5]
lente in 't land zal komen, nu heb ik bij de oude lecturen, zooals ik daareven zei,
weer de oude sentimenten, de oude verwonderingen.
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Het is een mooi boek, dat boek van de Goncourt; het is een pieus boek. Ik dacht
gister na 't laatste lezen van al die droefenissen: ons land heeft geen dichters wel
litteraire artisten. De sprong, die ik nu maak is moeilijk na te schrijven, omdat 't mij
zelve niet heelemaal bewust is, hòe dat ging. Kwam 't omdat 't universeele lijden
van deze koningin mij een breedte te zien gaf van zielesentiment, welke de heele
nieuwere holl. litteratuur me nog nooit te zien heeft gegeven? Zulke levens zijn de
poorten der waarachtigheid; men kan er niet doorgaan dan bevend en
[2:6]
vol ontzetting... hoe verre is men hier niet af van 't dagelijksch, ijdel getuit.
De kinderachtige du Barry vermaakte me in 't eerst; de zich pijnigende Pompadour
wekte mijn medelijden op; Marie Antoinette is meer dan een herinnering in me
gebleven.
Van Nol een nieuwjaarsbrief, zeer lief, maar niet heelemaal eenvoudig. Nol zit
zich zelf altijd een beetje in den weg. Het is zoo eenvoudig anders je leven en alles
om je te laten levend zijn. Ik bedoel met dit over Nol niets ergs; ik bedoel alleen
maar een karakteristiek. Waarom komt hij hier nooit meer aanschellen, zooals toen
van den zomer?
Waarom schreef je niets over mijn brief over Breitner? Hij was heel aardig (Br.,
meen ik).
Over je brief van gister, die
[2:7]
als een gelukkig teeken van je naderende komst voor me was, zou ik je nog in 't
bizonder willen schrijven. Maar dat zou een brief worden als er in Willem Leevend
staan, een wikkenden en wegenden brief, en daar zijn wij aan ontgroeid, gelukkig.
Je weet, dat ik altijd een beetje bang voor je kinderlijkheid ben; ik zie haar zoo gaarne
in je, maar je bent altijd zoo veel meer in gevaar van reakties dan een minder sterk
geëmotioneerd mensch.
Ik zit er over te denken of ik nog niet eens in A. komen kan ook.
De visch wordt morgen verzonden.
Met hartelijke groeten aan Betsy en Pam en aan Gretha, als zij er nog is en de
groeten aan B. en Pam van Marie
t.t.
Jan
Dat je teentjes gebroken zouden zijn, geloof ik niet; wel, dat ze verstuikt zijn. Schrijf
maar weer gauw.

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: [17 januari 1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Voor ik nog je antwoord heb, moet ik je reeds schrijven dat ik niet kom zaterdag.
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Groetend
MBauer

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 20 januari 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht.
20 Januari '99.
Beste Wim,
Je hebt me gevraagd, om wat meer van de zaak Thijm te hooren, waarover ik je
schreef, en ik zal daaraan graag voldoen, nu ik er meer van weet. Ik heb je, geloof
ik, al geschreven dat ik Thijm verzocht had een dag te bepalen, waarop hij mij
ontvangen kon. En zoo ben ik dan, na antwoord gekregen te hebben, gisteren in
Baarn geweest. Thijm en zijn vrouw kwamen mij van het station halen, en ze waren
erg, wat men noemt, hartelijk. Thijm nam me, eenmaal in huis, dadelijk meê naar
zijn kamer. We zijn daar slechts van af geweest, om even te
[1:2]
eten, en voortdurend bleven wij alleen, behalve dan bij 't eten natuurlijk.
De slotsom van ons voortdurend heen en weder gaand, maar altijd rustig en
bedaard gebleven gesprek was: dat hij het volgende voorstelde: Er zou als redacteur
van het vereenigd Tweemaandel. - N.G. aangesteld worden een neutraal iemand,
terwijl Verwey, v. Deyssel, Kloos en Boeken niets anders zouden worden als
ongecontroleerde en geprivilegieerde medewerkers. Het malle van dit voorstel ligt
al dadelijk daarin, dat het geheele onderhoud, tusschen Thijm en mij, buiten Verwey
om heet te gaan, dus dat Verwey best kan zeggen, als hij 't hoort: Ik dank je hartelijk.
Toen ik dit dan ook zei, verklaarde Thijm dat hij er met Verwey over zou spreken.
Voordat hij met dit laatste voorstel aankwam, had hij 't natuurlijk eerst gehad over
het voorstel, waarover hij mij ge[1:3]
schreven had, en dat ik je in mijn vorige meldde. Ik sloeg hem natuurlijk dood met
de opmerking, dat een tijdschrift met tusschen de 400 en 500 abonne's, zooals de
N.G. nu, niet kan beginnen met zich zelf af te schaffen, om daarna zijn redacteuren
als medewerkers in te lijven bij een ander tijdschrift. Want, zei ik, die kleine 500
abonné's van de N.G. zullen dan natuurlijk niet overloopen naar het Tweemaandel.,
onder, voorloopig, gedurende een jaar ten minste, de oude redactie van het Tweem.,
al werken de redact. van de N.G. dan ook als medewerkers aan dat Tweem. meê.
En evenzoo zullen de medewerkers van de N.G., zooals die thans is, ook niet
allemaal meêgaan, maar zich zoeken te verbinden aan de Oude Gids, of zoo, die
tegenwoordig heel graag de jongeren wil hebben. Toen ik dat lang en duidelijk
uiteenzette, kon Thijm
[1:4]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

mij niet heelemaal ongelijk blijven geven, en kwam hij met het voorstel voor den
dag, dat ik je het eerste noemde. Ik heb daarop gezegd, dat een zaak als deze zich
niet in éen avond liet afpraten, en dat hij nu eerst maar eens met Verwey moest
praten, wat hij zou doen.
Het geval is, zooals je ziet, zeer gecompliceerd, en wordt nog ingewikkelder
doordat Thijm niet iemand is, die recht op zijn doel afgaat en precies zegt, waar het
op staat. Hij is van Katholieke origine zooals je weet: die menschen schijnen allemaal
zoo'n beetje zoo te doen.
Hij scheen wel een beetje verwonderd te zijn, dat we zooveel abonné's hadden
en zei: ‘ja, dat verandert den boel natuurlijk wel een beetje: ik wist dat zoo niet.’
Wat het resultaat nu van ons heele onderhoud zal wezen, weet ik natuurlijk niet:
[2:5]
ik voor mij denk: nihil.
O, ja, dit is ook nog interessant. Thijm liet zich ontvallen: ‘Alles wat ik doe en wil
nu, doe ik voor Verwey: want ik geloof niet, dat het Tweemaandel., onder zijn
uitsluitende redactie, het zal kunnen houden’.
Nu geloof ik dit ook wel eenigszins: want iedereen, die in die dingen belangstelt,
kan weten, door mijn Kroniek van een paar jaar geleden, dat Verwey een leerling
van mij is geweest. Dus het gekke geval zou zich dan voordoen, als v. Deyssel is
afgetreden, dat er twee tijdschr. naast elkander zouden staan als elkanders
concurrenten, waarvan het eene onder redactie zou staan van den leermeester, het
andere onder die van zijn leerling, in de oogen van 't publiek.
Enfin, schrijf me nu nog eens wat je naar aanleiding van dit alles zoo
[2:6]
denkt, beste Wim, en geloof, na vriend. gr. aan Betsy en de kinderen in de hartelijke
toegenegenheid van
je

Willem

Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek]
Plaats: Ede
Datum: 23 januari 1899
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv. nr. 25

[1:1]
Ede 23 Jan. 1899
Geachte heer Groesbeek,
Ik zou U dezer dagen wel weer een teekening zijn komen brengen doch ik ben
hierin verhinderd door een, hoop ik klein accident waardoor het loopen mij hinderlijk
is. In een stoei partij met Pam heb 'k een mis stap gedaan en mijn voet zoo danig
bezeerd tegen een ijzeren ledikant dat 'k onder dokters handen ben. Ik hoop U
evenwel gauw een paar teekeningen te brengen - als het ten minste niet erger wordt.
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Intusschen begrijpt U zeker wel waarom ik U deze huiselijke ‘petite misère’ schrijf?
Als het U schikt zend U mij dan wat geld; met 'n paar honderd gl. ben ik voorloopig
geholpen.
Geloof mij met vriendelijken groet
t. à v.
Willem Witsen

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr]
Plaats: Ede
Datum: 25 januari 1899
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr 25

[1:1]
Ede 25 Jan. '99
Amice,
Van morgen ontving 'k je brief en de f 200 - wel bedankt. Ja, ik moet nog 'n beetje
thuis blijven want hoe minder 'k loop en mij vermoei hoe beter. De voet is gelukkig
niet gebroken, dat zou heel wat erger zijn, - 't is zelfs niet van veel beteekenis 't is
'n teen die gebroken is en nog niet eens heelemaal door. - 'k Dacht niet dat 't zoo'n
vaart zou nemen en heb mij in de eerste veertien dagen niets ontzien. Doch toen
werd 't zóo dat 'k den dokter moest hebben. Nu loop 'k in 'n verband en werk den
heelen dag in mijn atelier. Pijn heb 'k ook niet meer en 't zal hoop 'k wel gauw over
zijn. Ik stel me ten minste voor dat 'k in het eind der volgende week of eenige dagen
later je drie teekeningen kom brengen die 'k onder handen heb. Wees zoo goed er
vast passepartouts en lijsten voor te laten maken. Ze zijn alle drie in de breedte.
Twee van 72 × 52 en eén van 70 × 50. Laat Menck ze dadelijk maken met nog al
veel wit
[1:2]
er om heen en zeg hem dat ze alle drie Donderdag b.v. klaar moeten zijn.
Pam is heelemaal weer beter en - hoewel hij nog niet uit geweest is, ziet hij er
kapitaal uit. Hij slaapt nog altijd bij mij en onthaalt me elken morgen om 6 uur, half
zeven, op liedjes. Vreeselijk grappig!
De witte Narcis die bij je bloeit is waarschijnlijk 'n Dubius, die bloeien bij mij ook.
De andere knoppen al en de crocussen staan in volle bloei hoewel nog niet
algemeen, alleen de vroege, donker paarse en zoo - de witte zijn later. Ook heb 'k
'n paar potten gele pottebakkers, gele prinsen en witte pottebakkers die al bloeien,
heel mooi. 't Is 'n heerlijk gezicht, hier op 't atelier met al die zon, en wat ze 'n schik
hebben! Ook m'n oude poes die aldoor in 't zonnetje ligt!
Gisteren heb 'k van iemand uit Doorn, op 'n
[1:3]
advertentie in Avicultura, 'n prachtig zilver Bantam haantje gekocht. - 't Is 'n lust om
hem te zien bij z'n 8 hennetjes en wat die blij waren weer 'n haantje te hebben! Ik
heb nu prachtige soorten, neen maar zóo magnifiek - die Orpingtons en Plym. Rocks
en allerliefste zwart Bantans. Je moest nu 's komen kijken, 't is wezenlijk de moeite
waard, - 't zal je niet berouwen.
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Ik heb Bauer de gevraagde cartons gezonden doch hoorde niets van hem.
Wees intusschen hartelijk gegroet en geloof mij, met beleefde groeten aan je vrouw
- ook van de mijne
t.t.
WillemWitsen

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 26 januari 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 26 Jan. 1899
Beste Wim,
Van morgen kwam ik Jan in de Kalverstraat tegen. Hij liep met zijn bonte muts
op en met zijn vriend Jaap Reiziger. Hij vertelde mij dat je in bed lag en dat er wat
met je teen gebeurd was, maar hij wist niet goed wat. Schrijf jij me nu eens hoe het
jou gaat en jullie allemaal en of Pam heelemaal beter is. Ik dacht al toen ik je verleden
week niet zag: het is de slechte tijd voor Wim als hij maar niet weer wat heeft.
Willem heeft nu voor de volgende aflevering zulke prachtige verzen dat het een
wonder is. Je kunt nog alles van hem verwachten. Ik had de laatste keer toen ik van
hem weer naar
[1:2]
huis ging, al het idee dat ik iemand gesproken had die uit den dood (of nog erger)
was teruggekomen. Verlaine heeft het wel goed getroffen toen hij van hem zei ‘M.
Kloos - souvent mort, mais est immortel.’ Ik ben er vreeselijk blij over, het is bepaald
een vriend, dien wij weer terug hebben gekregen. Ik moet nu nog een paar weken
vreeselijk werken aan die dissertatie, en dat doe ik nu ook. Het zal een heele
gerustheid zijn als dat achter den rug is. Met de lessen heb ik het nu ook druk, (bij
Gr. de K. kom ik elke week den geheelen Dinsdag-middag) zoodat Dien en ik nu
goeden moed in de toekomst hebben. Ik heb al gedacht, zouden jij en Willem
misschien mijn paranimfen willen zijn; die promotie zal zoo wat in Mei zijn, ik hoop
en wou wel eerder
[1:3]
maar gewoonlijk vindt zoo'n professer dat je nog allerlei dingen na moet kijken en
opzoeken en dan drukken, dat wordt altijd langer dan je eerst denkt.
Nu beste Wim, ik hoop dat het je goed gaat. Dientje groet jullie ook hartelijk
en ik blijf je
Hein

Odo van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Tjitiis
Datum: 26 januari 1899
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Tjitiis 26/1 99.
Waarde Witsen,
Heden verzend ik de beloofde fotografieën. Excuseer dat ik de verzending zoo
lang uitstelde. Na inzage zult ge ze wel aan Mama willen door zenden.
De chineesche vrouw bestuurt reeds sedert 10 jaar mijn huishouden. Zij is de
beroemde maakster van allerlei poddingen, waaronder de bekende koningspodding.
Tjiastana is een Lebe[sia[?] onderneming, die ik samen met Jongkind Coninck
bezit. Zij verkeert nog in haar kindsheid. Er komen daar prachtige watervallen en
vergezichten voor.
Nu met beste groeten aan Betsij en een handdruk
t.t.
Odo.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 27 januari 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
27 Januari '99.
Beste Wim,
Graag wou ik eens gemoedelijk en geheel vertrouwelijk met je praten. Je hoeft
niet bang te zijn, dat ik sentimenteel, klagerig, of wanhopig zal doen: ik heb heel
wat ondervonden in de laatste tien jaar en ben in dien tijd, zooals je begrijpen zult,
heel wat vaster en positiever geworden. De gedachte zal ook misschien in je
opkomen: waarom schrijft hij mij nu dezen brief. Laat ik je daarom deze verzekering
geven, die ik diep en ernstig meen: van al de menschen, die ik in mijn leven heb
ontmoet, ben jij de eenige, die
[1:2]
een zekere vastheid en constantheid van gevoelde opinie bezit, wat voor mij bewijst
dat je fonds volkomen diep-zuiver en fair is. Begrijp mij nu wel: ik schrijf dit niet,
zooals je misschien met een schalkschen glimlach zult denken, om iets van je
gedaan te krijgen: je kunt, zooals ik thans de dingen zie, niets voor mij doen. Wat
ik dus nu ga doen, zouden vele mannen een zwakheid van me vinden, maar ik durf
haar tegen jou los te laten, omdat jij de eenige mensch bent in mijn heele leven,
met wien ik eenigszins intiem heb omgegaan, en dien ik toch nooit op iets wezenlijk
unfairs heb betrapt: en ik voel dus de behoefte in mij, mij tegen mijn zuiversten
vriend uit te spreken, nu ik het niet voor de wereld in
[1:3]
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verzen kan doen, omdat ik daarvoor, noem het maar, te ‘trotsch’ ben, ofschoon
‘trotsch’ toch niet het juiste woord hier is.
Weet dan, Wim: het volgende is gebeurd. Gisterenmorgen kreeg ik een brief van
Mevr. Versluys, die mij, zonder dat ik er om gevraagd of zelfs maar op gezinspeeld
had, voor goed alle hoop, laat ik hier maar zeggen op ‘Hilversum’ ontnam. De brief
was verstandig-medelijdend, en mij zeer sympathiek, maar, zooals ik het moet
opvatten, definitief. Dit trof mij vooral, omdat zij mij, anderhalf jaar geleden, ook
geheel uit zichzelf, geschreven had: ‘Ik geloof in de toekomstige vereeniging van u
en L.’
[1:4]
Je begrijpt, dat gaat mij niet in mijn koude kleeren zitten: ik ben er wezenlijk
ontzettend beroerd van. Ik voel mij gelukkig sterk, en niemand in huis kan iets aan
mij merken: ik doe, eet en spreek net als anders.
Vooral ben ik getroffen, omdat Jan Broedelet, zonder dat ik er eenige aanleiding
toe gaf, of het aanmoedigde, in de laatste zes maanden heel anders dan vroeger
tegen mij was gaan doen. Hij had mij op eens gezegd: Laten wij maar Willem en
Jan zeggen, had mij in October in den Haag te logeeren gevraagd, om de voorstelling
van Idylle bij te wonen, waar ik dan ook geweest ben, en sprak mij voortdurend op
vertrouwelijken toon over zijn intieme leven, of wat ik als zoodanig moest
beschouwen,
[2:5]
waarbij hij mij dan om raad vroeg, etc. Zijn talrijke brieven aan mij onderteekende
hij altijd: ‘Je vriend Jan.’ Ik heb mij gelukkig nooit losgelaten tegen hem: ik was alleen
vriendelijk en gezellig tegen hem, omdat ik o.a. door v. Meurs tegen hem was
gewaarschuwd.
Je zal dus begrijpen, dat mij de brief van Mevr.Versluys vrij wat geschokt heeft.
Als je wilt, schrijf mij dan eens. Ik heb nu al tien à twaalf jaar lang veel vriendschap
van je ondervonden, die ik nooit vergeet: Schrijf mij alleen maar, als je niets anders
weet, b.v. ‘Hier heb je een poot, kerel, word niet moedeloos, het leven is zoo.’
Met hartelijken groet
je
Willem

C.W.H. Verster van Wulvenhorst aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 27 januari 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum
Villa ‘Parkzicht’
27 Jan. '99
Vertrouwelijk.
Geachte Heer Witsen,
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Misschien vind U 't vreemd van mij, die U persoonlijk bijna niet kent, een schrijven
te ontvangen, doch spoedig zal U blijken waarom ik U even een woordje zend.
Het is U wellicht bekend, dat ik hier op Villa ‘Parkzicht’ sedert Mei 98 een kamer
bewoon naast die van Willem Kloos. - Wij kunnen het goed samen vinden, en ik
houd van mijn kant veel van hem. Ook is mij uwe genegenheid voor hem bekend.
Nu heeft hij gisteren een voor hem hoogst treurige tijding ontvangen, en ik weet,
dat hij U daarover zal schrijven.
[1:2]
Van Mevr. Versluys heeft hij n.l. gehoord, dat hij in de toekomst niets meer te wachten
heeft van een intiemere verhouding met een ook U bekend meisje, en die
mededeeling heeft hem zwaar geschokt. Van mijn kant heb ik getracht hem zoo
goed mogelijk te troosten en moed in te spreken, doch ik vermag natuurlijk niet veel.
Ik ben een lange wandeling met hem gaan doen, heb wat schaak gespeeld, en veel
met hem over een en ander vertrouwelijk gesproken, gisteren.
Toch geloof ik, dat een brief aan hem, van een goed vrind als U voor hem zijt en
blijft, veel goed zou doen, en deel ik U daarom het bewuste feit mede.
Het beste was m.i. stellig, als hij eens voor eenige dagen op reis, of in een andere
omgeving kan doorbrengen,
[1:3]
doch ik zie daartoe geen kans, en weet niet welken weg in te slaan.
Zijn plan is Zondag nog eens naar Mevrouw Versluys te gaan, en heb ik hem dat
sterk aangeraden. - Hij hoort dan vermoedelijk precies wat hij weten wil, en moet
kennen voor de toekomst.
Vergeef mijn vrijpostigheid dus, en houd U verzekerd, dat ik U alléén schreef,
omdat ik vast geloof dat een sympathiek schrijven van uw kant hem thans veel zal
sterken.
U behoeft niet te vermelden, dat U de tijding van mij ontving, - van dit schrijven
weet hij natuurlijk niets.
Geloof mij na vriendschappelijke groeten
Hoogachtend, Uw u toeg.
C.W.H. Verster.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 29 januari 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik zou graag van je willen weten of ik in Mei wat jonge kippetjes van je zou kunnen
krijgen want in mijn nieuwe huis heb ik gelegenheid om kippen te houden. Er is ten
minste een kippenhok.
Mijn atelier heb ik nu betrokken dus als je soms eens hier mogt komen hou ik me
aanbevolen. À propos heb jij soms mijn photographie toestelletje niet van me? Ik
kan het nergens vinden.
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Na groeten
t.t.
GHBreitner.
Prinseneiland 24 B.
Amsterdam 29.1.99.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Oostburg
Datum: 11 februari 1899
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1024

[1:1]
Oostburg
11 febr. 99.
Ik zit hier bij Frans te schrijven - we hebben juist gegeten en zijn van middag naar
Cadzand geweest - 't is magnifiek! De reis is eenigzins lastig en vooral ook lang
maar afwisselend en prettig. Frans kwam mij te gemoet in Gradijke en toen zijn we
maar uit gestapt - hebben verder geloopen. Frans is geweldig deftig en je merkt
dadelijk dat je met 'n lid van de Rechterlijke Macht loopt. Alles is even eerbiedig. Hij
is weinig veranderd alleen 'n ongemotiveerde dikke dot haar aan z'n kin; dat is
jammer. We hebben 'n stukje brood en kaas gegeten bij mijn aankomst om half drie
en zijn toen met 'n rijtuig naar Cadzand gegaan.
[1:2]
Cadzand ligt erg open en de weg er heen is zwaar en moeielijk - in den zomer zal
't vreeselijk zijn, er is geen boom noch struik. Het badhuis is heel onaanzienlijk maar
volgens zeggen heel zindelijk - er zijn 'n reeks kamertjes naast elkaar en eén goede
zitkamer. Ik heb ze gehuurd voor de maand Juli en heb er bij gezegd dat 'k wel zou
schrijven of we misschien eerder komen. Maar Juni is koud en met Augustus was
alles verhuurd. En aan wie? Aan Testas! Dat treft in zooverre niet erg. In ieder geval
kunnen we de heele maand Juli hier zijn. 't strand is heel bizonder en de duinen
weinig breed - 't is geweldig eénzaam en 't lijkt niets op Holland. Ik vind 't 'n heerlijk
idee om hier van den zomer te zijn en de jongens in zee te zien gaan. Er zijn twee
badkoetsjes.
[1:3]
Morgen ga 'k met Frans naar Brugge en dan ga 'k over Antwerpen terug. Overmorgen
ben 'k weer in Dordt bij Boudier. Gisteren heb 'k het met 't weêr en moment slecht
getroffen. Ik denk dat 'k nog 'n paar dagen noodig heb voor nieuwe teekeningen in
Dordt. Dan ben 'k Woensdag of Donderdag thuis. Schrijf me nog 's naar Dordt. Je
brief vond 'k gisteren bij Boudier en van daag eén bij Frans, ook die van Willem. Hij
is erg onhandig geweest met de klokken. Doe 't hem maar 's voor. Dank voor je
brieven. 't Is heerlijk iets te hooren van alles en van allen. Is Pam vandaag uit
geweest met 't mooie weer? Ik dacht dat je 't wel doen zou met z'n winterjas en 'n
respirator. 't Was heerlijk zacht en de zon zoo lekker. Ik vind 't wel heerlijk dat 't
weêr zoo warm is maar verlang
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[1:4]
erg naar huis als 'k me voorstel hoe 't daar is met die heerlijke zon. De overtocht
naar Breskens is heerlijk - 'k voelde al 't hobbelen van de zee en kon me voorstellen
toen we uit Vlissingen liepen dat 'k naar Londen ging. Georges wil de volgende
week met me naar Londen maar 'k heb gezegd dat 'k 't eerst vragen moest aan mijn
vrouw. Als je 't naar vindt doe 'k 't niet. Dag lieve Beb, Frans zit half te slapen en 'k
haast me daarom erg. Zit hij nu weer te schaken? O ja, Jantje is heel lief, zulke lieve
gevoelige aardige oogjes en zoo zoet. Hij is erg groot maar je moet hem zien in z'n
onderkleeren. Overdag wordt hij zoó toegetakeld met modische ponnetjes en
spuuglapjes dat je 'n verkeerde indruk krijgt.
Dag lief groet de lieve jongetjes en ook Willem
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Dordrecht]
Datum: 14 februari 1899
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1025

[1:1]
[briefhoofd Hotel Bellevue, Dordrecht]
Dinsdag middag
14 febr. '99.
Gisteren avond vond ik je zorgelijk briefje lieve Beb, en 't spijt me zoo dat je 't niet
'n beetje prettiger hebt zonder Pim. Dit is de derde brief die 'k je schrijf in 8 dagen
en al zijn ze niet lang, ze zijn toch allemaal hartelijk en lief en wat wil je meer? Ik
verlang vreeselijk naar huis maar daarom kan 'k toch, nu 'k een maal op weg ben
't wel waarnemen om een en ander te zien. Ik heb zoo hard gewerkt den laatsten
tijd, dat is toch maar zoo en om nu weêr met nieuwe kracht te beginnen moet ik
eens 'n paar dagen rondkijken. Denk maar niet dat 'k niets uitvoer; ik ben van daag
klaar gekomen voor twee prachtige teekeningen en morgen moet 'k er nog eén. 't
Weêr is prachtig en juist wat 'k hebben moet - 'k had 't niet mooier kunnen treffen
al is 't wat koud op 't water. En als 'k deze drie nieuwe thuis gemaakt heb, moet 'k
aan twee Amsterdamsche, de prachtigste die je denken kunt! - Dus vreeselijk veel
te doen en heerlijk werk; gooi die zorgen nu maar op zij
[1:2]
en als je liever niet naar Cadzand gaat dan schrijf 'k 't af. Ja, kaal is 't, zelfs heel
alderverschrikkelijkst en 't huis lijkt wel 'n waschhuis - de kamertjes heel klein met
groote bedden zien er heel zindelijk uit. Als 't je om de zee te doen is lijkt 't me erg
gezellig daar met ons allen in die eenzaamheid te zijn maar je zal je over veel heen
moeten zetten, - enfin, we kunnen daar beter over praten; - we kunnen altijd nog
naar Noord Holland als je dat liever wilt. Je mag niet zeggen dat 'k niet naar huis
verlang, dan weet je er niets van. Ik verlang erg naar onze eigen omgeving, naar
Bebpy zelf en naar de jongetjes - hoe kun je 't ànders denken! Dat gaan naar Londen
beschouw je verkeerd want de bezwaren die je hebt zijn er geen. Je begrijpt toch
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wel dat 'k niet met leege handen zou thuis komen - en of 'k nu mijn teekeningen
haal uit Dordt of uit Londen dat is voor mij 'tzelfde. Nee, 'k dacht dat je 't vervelend
zou vinden om weêr 8 dagen zonder Vafie te zijn en om die reden zou 'k 't nog wel
willen laten. Ik zal 't ook wel te druk hebben, met de tuin en alles. Wat heb je 'n raar
idée (dat kan 'k niet òp) van wat ik prettig vind - 't zijn hier en vooral waar 'k iets
zoeken ga, is behalve voor 't werk-gedeelte waarachtig niet gezellig of prettig en
dan weet je niet hoe 'k naar huis verlang met alles, en naar mijn werk, 't atelier, de
tuin, enz. Ik zal je 's leeren als 'k thuis ben. Wacht 's even! Lieve Beb kom Pim maar
halen Donderdag avond. Mocht 'k vroeger klaar zijn dan telegrafeer 'k wel maar
daar is weinig kans op - 't is hier prachtig en wat nog 'n dingen te maken! En dan
die Amsterdammers! Die van de Leeuwenbrug in Rotterdam moet maar wat wachten!
[1:1]*
Voor Pammy ben 'k niets ongerust geweest - 'k weet wel dat je heel voorzichtig met
hem zult zijn - 'k had hem zeker ook meê uit genomen, Saturdag. Ik begrijp nu hoe
't mogelijk is dat je op 'n brief gewacht hebt, je heb die van Saturdag zeker pas
gisteren gekregen! 't Is ook 'n eind dat Oostburg. Ik had daar aan moeten denken
hè Beb? - Nu, 'k ben gauw thuis en dan zal je wel weer 'n beetje genoeg van me
krijgen!
Arme Erikman, 't is zoo'n pijn dat branden. Geef ze allemaal klappertjes van me
en gooi de zorgen maar over boord. Als je geld noodig hebt kun je 't immers krijgen!
Ik zou Willem wel schrijven en antwoorden op z'n aardige brief maar daar komt
natuurlijk heelemaal niets van. 'k Hoop hem in goeden welstand terug te zien. Geef
hem maar op z'n broek, voor me.
Dag lieve Beb - is dit nu wat beter? Van mijn verdere reis vertel 'k je wel - 't was
heel aardig.
Dag lief, dag Pammy dag Ekie, dag Odotje - 'k verlang zoó om 'm te zien.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 21 februari [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 21 febr.
Beste Wim, ik vind, dat 't toch vrij wat meer uithaalt een afspraak te maken, dan
een brief te schrijven. We moeten dat dus dan maar weer eens gauw doen. Met
Jantje zijn we naar Voûte geweest. De knobbel achter aan zijn hoofd verdwijnt met
de tanden; het gaatje aan zijn halsje, als dat, als hij twee jaar is, nog niet dicht is,
moet hij een kleine operatie ondergaan. Verder is hij ontkleed onderzocht en heeft
V. bevonden, dat hij een flinke jongen is, die te veel voer krijgt. Vandaar, dat hij de
laatste dagen vóór 't consult hier en daar een blaasachtige uitslag had. Hij mag tot
9 maanden niets dan 6 fleschjes; tot 10 m. eenmaal griesmeel; tot 1 jaar 2 maal
griesmeel. Van 1 jaar af 's morgens
[1:2]
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boterhammetje met eitje en kroes melk; 's middags 1 aardappeltje en groenten
gepureerd en wat hij verder aan melk lust. Vóór 1½ geen vleesch. Telkens als hij
o

uit 't dieet gaat, krijgt hij weer uitslag. Koude baden: voorloopig niet beneden 27 ;
o

van den zomer niet beneden 25 . Niet meer dan tweemaal per week en als hij na
't bad zich rekt, geeuwt of slecht uitziet, dan eens per week. (De dagelijksche koude
wasschingen hier buiten gerekend.)
De zending hebben wij in dank ontvangen. Maar wat heb ik nu overijld gehandeld.
Voûte heb ik 't uitdrukkelijk gevraagd, maar hij wil beslist niets anders dan griesmeel
voor Jan. En na eenige angstige pogingen met Mies, verklaart zij vastberaden, dat
zij nooit tegen pap (havermout) heeft gekund, dat zij er altijd van heeft moeten
‘kaken’
[1:3]
(koren), en bij dergelijke proefnemingen altijd van de dagelijksche dingen hoe langer
hoe minder is gaan eten, zonder méér pap te verorberen. Zij heeft 't nu gebracht
tot wat meer dan ½ kan melk per dag en 3 eiers. Ik heb nu eene hoop, beste Wim
(anders eet ik de bus zelf leeg op gevaar later een ontvettingskuur te moeten
ondergaan) dat jullie bus bijna leeg is. Schrijf 't mij dan direct. Tegenstaan zou mij
't voedsel niet; ik vind 't zacht en smakelijk.
Van Betsy lees ik op 't oogenblik Hoffman, waarin allergrappigste en aller-ijselijkste
dingen te lezen staan. Ik wist niet, dat je zulke boeken had, Betsy; dan was ik al
lang meer komen leenen. Hierbij gaan eenige boeken retour.
Van la Guerre et la Paix is door Pam 1 deel aangesjouwd en in 't net geraakt.
Van Guillever zie ik maar 1 deeltje. Schrijf mij eens
[1:4]
of 't andere te E. is. Op de plaats waar hier de boeken gelegd en gebleven zijn is
e

geen 2 te vinden. Hoffmann lees ik M. voor, hier en daar, want sommige gedeelten
zijn taai door hun polemischen aard.
Het is elken dag prachtig, vreemd-onmenschelijk, ijs-koud dag-einde met paarsche
lucht, groen-tot-paarsche vlakke zee, schoon-woestijnig alles... dan een langzaam,
neer zakkende schemer en lichtjes, hier en daar... en de goede, warme avonden
dan, waarin ik zit te lezen en M. een blouse fabriceert. Jantje is heel wel, maar reeds
eenige dagen voor den fellen wind thuis.
Dag Wim, schrijf eens gauw; hartelijke groeten aan B., P. en E. ook van M.
t.t.
Jan

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Ede
Datum: 25 februari 1899
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr 25

[1:1]
Ede 25 febr. '99
Amice,

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Aanstaanden Donderdag of een der volgende dagen kom 'k waarschijnlijk twee
teekeningen brengen. Wil je zoo goed zijn passepartouts en lijsten te bestellen.
De eéne is 68 × 50
De andere is 70 × 50
beide in de breedte.
Wat zeg je van die koû? Alle tuin werkzaamheden zijn plotseling gestaakt!
Met vriendelijke groeten
t.t.
W.W.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 1 maart 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
1 Maart 1899.
97 van Swietenstraat
Den Haag.
Beste Wim,
Eigenlijk had ik al lang verwacht iets van je te hooren, en het wachten daarop
deed me telkens uitstellen zelf te schrijven. Ik had je zoo graag eens in Amsterdam
ontmoet, maar ik hoor dat je niet zoo dikwijls meer komt; als je me maar eens
schrijven wilt wanneer je er weer naar toe gaat, dan kom ik ook.
Ik had gedacht langer in London te kunnen blijven, maar dat bleek een groote
misrekening te zijn, het is er werkelijk duurder dan ik op zijn goedkoopst dacht te
kunnen doen, en schoolmeesters plaatsen worden er schaarsch. Nu zit ik maar hier
in den Haag, zooals je weet, eerst had ik vreeselijk het land, maar nu mijn moeder
verhuisd is heb ik een eigen kamer gekregen waar ik me tenminste met
[1:2]
die boeken, die ik verleden jaar al zoo goed meende te kennen, kan opsluiten, en
ik doe het nu ook met meer pleizier, omdat ik weer eens wat geschreven heb en
me een beetje met literatuur bemoeid heb, maar met Engelsche natuurlijk. Dat
examenwerk is niet prettig, maar het is goed dat ik het doe; als het maar niet te lang
duurt en daar is veel kans op, want volgens den professor en ‘andere vaklieden’
moet ik naar Groningen. Nu. Ik denk wel eens: komt tijd, komt raad, maar ik kan
ook niet voortdurend bij mijn moeder blijven, ze heeft nauwelijks genoeg voor zich
zelf. En hoe goed ik het nu ook vind om een tijd lang voor niets anders dan voor
later brood te werken, ik weet niet hoe ik het vinden zou als ik geen meisje had. De
tijd zal wel komen dat ik gerust kan zijn: ziezoo, hier woon ik en hier blijf ik voorloopig
- je zal zelf dat gevoel wel kennen van zeker te zijn waar je van leeft, en de zekerheid
[1:3]
dat je niet morgen weer ergens anders zit. Overigens ben ik allright. Behalve dat
ook de socialisten me dwars in mijn maag zitten, ik vind ze heel goed, maar ik kan
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de gedachte niet verdragen dat er een tijd zal komen dat we niet meer praten van
‘de menschen’, maar van ‘de socialisten’.
Van Wisselingh had me in London gezegd (apropos van hem, ik dank je nog wel
dat je me bij hem geïntroduceerd hebt, hij is werkelijk altijd heel aardig tegen me
geweest), dat er in December een tentoonstelling van je zou zijn, maar ik heb er
hier niets van gehoord. Je bent druk aan het werk, zeker aan portretten? Ik zou wel
eens wat van je willen zien, die Dordtsche teekeningen heb ik ook niet gezien.
Sinds '97 zal Pam wel een heel stuk grooter geworden zijn, en hij is er nu weer
heelemaal bovenop? Hoe Eric er uit ziet en die nieuwe jongen kan ik me niet
voorstellen, dat komt er van dat ik verleden September niet bij je geweest ben. Als
je me nu eens wil inviteren, wil ik graag bij je in Ede komen.
Is Willem nog bij je? Hein vertelde
[1:4]
dat hij nog tot a.s. Zondag zou blijven, dan was Pam jarig (ik ook), wil je hem vragen
of ik 6 of 7 maart bij hem in Bussum kan komen om eens naar dat oude stuk van
mij te zoeken en tegelijk een verhaaltje te brengen? Ik heb hem twee maal naar
Bussum geschreven, omdat ik dacht dat hij daar allang was. Hij zou mij ook de Jan.
aflev. van het Tweemaandelijksch gezonden hebben, maar als ik a.s. Maandag of
Dinsdag bij hem kom kan ik het meteen meenemen. Wil je zeggen dat ik Vrijdag
naar Amsterdam ga, en vragen of hij mij naar 't adres van mevr. Coorengel, 268
Ceintuurbaan een briefkaart wil schrijven?
Nu Wim, je weet nu mijn adres, schrijf me nu eens. Gefeliciteerd voor a.s. Zondag,
en hartelijke groeten aan Betsy.
Een hand
je
Arthur.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 maart 1899
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1026

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
7 Maart [189]9
Ik ben zooeven bij papa geweest lieve Beb, hij wist niet dat Pammy jarig geweest
en

is hij dacht pas den 14 en dacht dan te komen. Hij stelt dat nu uit tot later in 't
voorjaar. Zoo komt 't dat je niets verder in dat briefje vond - 't was dus toeval dat hij
schreef. Hij kwam juist uit den Haag en maakt 't heel goed, - hij liet mij 'n vers lezen
dat een van de heeren uit Doctrina op hem gemaakt heeft - hij zal je wat voor Pam
sturen - hij woû 't mij geven maar 'k zei: stuur 't maar liever aan Betsy. Dat zal hij
nou wel doen. Ik heb twee mannetjes voor Pam gekocht, aller grappigste dingen,
die hier in de Kalverstraat groot succès hebben. - Ook een voor Poppy Eilers dat 'k
hem uit naam van Pam heb laten aanbieden. Ik denk dat 'k morgen even naar
Egmond ga, als 't goed weer is of overmorgen. 't Spui is nog niet af en 'k heb met
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die zon prachtige dingen hier in de stad gezien. Als 't met 't weêr uit komt blijf 'k
maar hier en ga dan later wel weer 's naar Dordt. Maar 't hangt er van af of 'k hier
veel kan doen of genoeg om weer twee of drie teekeningen thuis te maken! Van
avond komt Jan hier uit IJmuiden maar gaat met den laatsten trein weer weg. Jantje
schijnt 'n beetje te sukkelen met zijn maagje
[1:2]
r.

dat is zeker door de verandering van voedsel die D Voûte heeft voor geschreven;
maar hij schreef er niet veel van. Hein heb 'k nog niet gezien, wel Georges en
Nollebol gisteren avond. Zit je nu met Willem 's avonds te schaken? en heb je de
185 al ontvangen? Ik denk dat 'k niet voor Vrijdag avond thuis kom uiterlijk Saturdag
maar dat hoor je nog wel - 'k heb veel te doen en kan hier niet best werken, hier in
den winkel bedoel 'k, - en de zon staat ook alweer zoo hoog - 'k ben zoo bang dat
'k die teekening nog bederf. Neemt Willem wel z'n pillen? Je heb 't zeker nu wel
rustig met hem 's avonds of ga je ook wel naar Hugo? Ze loopen hier aldoor heen
en weer en hebben 't geweldig warm gestookt omdat Groesbeek zoo verkouden is!
Ik heb nog alle dagen hoofdpijn dat is bijna niet uit te houden - wat dat is begrijp 'k
niet, - en alles zoo goed als 't maar kàn. Heb je de lof al gegeten? Als je weer 's
kippen wilt hebben moet je 't maar aan Gerrit zeggen, - die boerenpel mag hij nemen
en ook nog 'n jonge langshan haan maar niet die grootste mooie. Dag lief, slaap je
nu rustig? Dit is al de tweede brief in eén dag of twee dagen als je 'm ontvangt!
Schrijf nu ook 's, naar hier 23 Spui en vraag aan Willem of hij me nog 's schrijven
wil, dat vind 'k heel prettig. Geef de kabouters allemaal 'n zoentje. Doe je dat wel
altijd als 'k 't vraag? Doe 't maar en zeg dan van Vafie. - Als Erik zoet is en niets in
't broekje doet zal 'k wat voor hem meê brengen, - maar geen lekkers. Dag Beb, als 'k uit Egmond terug ben, schrijf 'k je weer. Laat dezen niet slingeren.
Dag,
je
Pim-Vafie
Dag Beb, dag Pammy Pinksternakel - dag Erik man, dag Odotie,
dag Willem

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [± 9 maart 1899]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 991

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
O jé lieve Beb daar ben 'k gisteren in Egmond geweest! Wat 'n land - 't is alles even
prachtig en wat 'n tegenstelling met Cadzand! Daar is alles dor en kaal en je moet,
als ik, 'n heele boel goeie wil hebben om je te enthousiasmeeren voor de enkele
eigenaardigheden van strand en zee tegenover de vele inconveniënten. Nu, hier is
't andersom. Die wandeling van Heilo door de drie Egmonden, de prachtige zee,
grootsch en machtig, de directe omgeving van 't strand, allerprachtigste duinen
(hoewel niet zóo mooi, niet zoo begroeid maar prachtig hoog en uitgestrekt, althans
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in eén opzicht, als die van Noordwijk en die van Bloemendaal) 'n heel bewoonbaar
hotel - 't is alles om te verlangen dat 't al Juli was en dat de jongetjes daar aan zee
ploeteren en spelen en gezond en sterk worden door de baden en de frische zeewind!
Terug heb 'k 'n rijtuig genomen naar Alkmaar en die weg hoewel niet zoo mooi als
de andere kant en vooral niet in den zomer, van wege de hitte, die weg heeft ook
z'n mooi en Alkmaar lijkt me wel 'n stadje waar ik iets kan doen, althans veel meer
dan Brugge. Er was nog niets verhuurd en nu heb 'k de kamers die me het meest
en

geschikt voorkomen in besprek. tot den 15 . We zullen er dus wel 's over praten
en dan kan 'k die kamers huren en schrijven wanneer we komen en voor hoelang.
Bizonderheden kunnen we beter bespreken. De reis is ook heel wat makkelijker
[1:2]
en minder ver en minder kostbaar. 't Pension is natuurlijk duurder maar dat maakt
toch geen verschil omdat 'k er toch 'n paar teekeningen voor moet maken. Je zult
't zeker erg genieten en over 't eènige inconveniënt heen komen dat 'k voorzien kan,
n.l. de aanwezigheid van 30 à 40 badgasten. Maar daarom heb 'k ook 'n aparte
zitkamer in besprek. waar we ons kunnen terug trekken en ook kunnen ontbijten.
Verdere maaltijden moeten, voor de bediening, aan de open tafel geschieden! Enfin,
dat is zoo erg niet. De kamers kijken op zee, en zien er niet ongezellig uit.
Ik ben nu van morgen klaar gekomen voor eén teekening. Het weer belet me nu
om door te gaan aan 't Spui - dat is wel jammer - 'k zal wel werk hebben tot Saturdag
- àls 'k dan klaar kom maar 'k ga in ieder geval nu niet naar Dordt of Rotterdam. En
deze dingen kan 'k licht nog 's gaan bekijken op 'n dag
[1:3]
heen en weer. Wat je schreef over de piano vind 'k wel prettig hoewel 'k er niet op
gerekend heb nu al f 200 afgedaan te hebben. Ik bereken dat alles altijd zoo precies
dat dergelijke schikkingen me eenigzins in 't nauw brengen. Maar dat zijn dingen
die altijd wel terecht komen met 'n beetje goeie wil. Laat Willem die sigaren maar
entameeren, 'k liet ze zenden voor hem. Ik heb vannacht naar gedroomd van de
jongetjes en ben dus erg blij met de goeie berichten in je brief. Van morgen heb 'k
lang aan de Binnenkant moeten staan en nu geloof 'k dat 'k 't erg te pakken heb 'k voel die bronchitis weer zoo. Is dat ook 'n kou? Ik begrijp niets van Nol die zei dat
't buiten zooveel kouder is dan in de stad - 'k vind 't net andersom; 't tocht hier àltijd.
- Ik schrijf Cadzand van daag àf. Schrijf me nog 's meer van de jongetjes dat is zoo
prettig en slaap dan maar rustig - dezen zal je van avond wel hebben. Heb je nog
boodschappen? Vele zoentjes voor Beb zelf en voor de mannetjes. Eilers vond de
portretjes prachtig en prachtig - 'k heb er hem beloofd. - Als je nu soms niet meer
van me hoort, kom 'k Saturdag avond thuis.
Dag lief - groet ook Willem
je
Pim.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Oostburg
Datum: 14 maart 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Oostburg 14 Maart '99
Beste Wim,
Je draait de verhouding om: Het is mijn plicht je te bedanken voor de aangename
dagen te samen gepasseerd. Ik moet mij echter excuseeren dat ik zoo sufferig was.
Je zult het echter wel begrijpen. Absoluut met niemand om gaande word ik met den
dag slaperiger. Maandags in Brussel begon ik er pas boven op te komen. Dat duurt
altijd een of twee dagen met me en daarom zul je
[1:2]
wel mijn saaiheid willen verontschuldigen.
Wat vind ik het jammer dat jelui van den zomer niet komt, ik had al allerlei plannen
van wandelingen gemaakt.
Jammer vond ik het dat het in Brussel zoo slecht weer was toch vond ik het heerlijk
die Belgische drukte weer eens te doorleven; en dat dejeuner in de Globe! Wij waren
toen weer de ouden en in staat de wereld te veroveren. Ook ben ik
[1:3]
er zeer over voldaan enkele mooie schilderijen te hebben leeren kennen. Ik ben nu
van plan een huisje te huren. Je kunt dan zoo je eens vrijen tijd hebt eenigen tijd
bij mij komen logeeren. Met het begin van Mei of Juni kom ik je in Eede eens goeden
dag zeggen.
Groet Betsy van mij en geloof me na hartelijken handdruk
t.t.
Franciscus

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 14 maart [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 14 Maart.
Beste Wim, na je ongelukkig telegram heb ik niets meer van je vernomen. Wat heb
je nu weer, beste Wim. Het was zoo'n teleurstelling en de voor-vorige avond te A.
was ook al ànders geweest dan de bedoeling was, al was hij ook goed geweest. Ik
hoop nu maar, dat je ziekte weer voorbij is, maar schrijf mij dan eens en ook wanneer
je in IJ. komt, want reken nu eens na hoe weinig je hier komt, zoo door 't jaar heen;
e

wij zijn nu al in de 3 maand van 't jaar. Ik wil heel graag ook nog eens een afspraak
maken te A., zoo op de manier van den laatsten keer, maar dan moet jij maar bepalen
welken dag (b.v. een week vooruit), want anders loopt 't weer anders uit als den
bedoeling is, n.l. eens stilletjes
[1:2]
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een avond met elkaar te zijn.
Ik zit mij in de laatste dagen zoo af en toe te vermaken in de vieille fille van de
Balzac. Je moet mij eens schrijven, wat je denkt of weet, dat Willem van de Balzac
vindt. De indruk dien ik heb van Hein's meening dien omtrent is, dat de Balzac aan
Hein niets af of toe doet, als hij hem leest. Ik geloof, dat 't zóó is.
Van Van Looij kreeg ik een aanbieding (met honorarium) voor plaatsing van iets
e

uit de N.G. van mij in den 2 druk van Pic-Nic. Ik heb alleen iets tegen dien titel voor
't oogenblik. Zoo b.v. vind ik sommige dingen van mij te goed bij dien titel. Andere
zijn van alleenlijk-descriptieven aard en die kunnen er wel in. Ik heb Zondag alles
nog weer eens gelezen. Wat zijn er een goede dingen bij. An[1:3]
dere doen me weer pijnlijk aan. Daar zit iets beperkts in, dat me hindert.
‘Naai-schooltje’, waar ik hier, en daar, een woordje wou verbeteren, is heel best;
een stukje ‘Zomer’, wat ik ‘Willemstraat’ zal noemen, ook. (Het is de Willemstr. bij
zomer; waarom 't niet àltijd zoo genoemd?) ‘Morgen op de Egelantiersgracht’ moest
heeten, wat in de N.G. gedrukt staat als: ‘Onder Vreemden’. ‘Omval’ hoorde in plaats
‘Zonne-begin’ te staan. ‘Breesaap’ in pl. ‘Winter’.
Schrijf je mij eens gauw? Het zijn hier prachtige avonden. Vanmiddag bij zons
ondergang ging een viermaster met gunstigen wind uit. Helaas was ik niet op de
pier. Dat zal een uniek gezicht zijn geweest, dat voorbij schuiven van zoo'n enorm,
hoog-getuigd schip, vlak langs je
[1:4]
heen. Kom je eens gauw? Jantje heeft 5 tandjes.
Met hartelijke groeten
t.t.
Jan
P.S. Ik krijg daar een lieve kaart van Betsy; doe haar onze groeten en bedank haar
wel, dat ze juist schrijft hoe 't met je is. Hou je maar goed. Van van Looij, krijg ik
nader een briefkaart, dat hij 10 à 15 blz. van mij wil hebben. Ik weet niet hoe 't komt,
maar alles waakt op in mij en ik voel me dol-blij, zoo in mijzelven. Hoe moet ik nu
doen om een groot honorarium te krijgen; dáár zit ik over te denken. Ik zal er Hein
op af sturen, als hij wil. Dag

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 21 maart 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
a.

Amst. 21 M 99
Beste Wim,
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Ik dacht niet dat je 't zoo te kwaad hebt gehad. Gelukkig dat 't nu wat beter gaat
maar je zult erg voorzichtig moeten zijn daar Influenza een lange naverzorging &
in achtneming behoeft & wat treft 't ellendig dat juist nu ook Betsy ongesteld moest
worden! Ik zelf ben mede nog al onwel & vrees dat ik er ook een tikje van beet heb,
pijn in de beenen & voeten & erg hoesterig met veel opgeven. De laatste gure dagen
doen er veel kwaad aan. Ik hoop hartelijk dat jullie er weer gauw bovenop mogen
zijn & je je werk zult kunnen hervatten. Ik kan je niet aan geld helpen vóór over een
dag of wat, daar ik zelf erg bezet ben & eenige honderden
[1:2]
alleen aan belasting te betalen heb. In de volgende week echter hoop ik je f 200 te
kunnen zenden maar of ik dan met Mei weer zal kunnen bijspringen, kan ik voor als
nog niet bepalen. 'T is waarlijk maar te hopen dat je tegen dien tijd in wat betere
omstandigheden zult verkeeren. Zoo niet, dan moeten we zien. Schrijf me intusschen
of je je nog een weekje kunt redden anders zal ik maatregelen nemen je eerder te
helpen.
Met toewensching van spoedige beterschap ook van Betsy & hartelijke groeten aan
haar & de jongens
je je liefh.
Vader.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 28 maart 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
28 Maart 99
Beste Wim,
Ik zend je nu hierbij f 200. & verzoek bericht van goede ontvangst, tevens gaarne
vernemende hoe 't je nu gaat.
Ik zelf ben niet beter & zal nu een docter raadplegen daar ik erg hoest & benauwd
in de ademhaling ben. Sints eenige dagen ben ik dan ook niet uitgegaan.
In de hoop van goede tijding en met groeten aan Betsy
je je liefh.
Vader.

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Ede
Datum: 31 maart 1899
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
Ede 31 mrt. '99
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Beste Arthur,
Je zult wel al 's gezegd hebben: die Wim is 'n rare kerel om heelemaal niet te
antwoorden; 'k wil niets meer met hem te maken hebben! Nu, als je werkelijk 'n
beetje geïndigneerd was zou 'k me dat best kunnen begrijpen. - Ik ben al zoo lang
van plan om je te schrijven maar 'k heb altijd zoo vreeselijk veel te doen heb
bovendien 'n hekel aan schrijven en ben nu al drie weken ziek waarvan de twee
eersten in bed. Betsy is ook nog ziek en ligt zelfs nog te bed. Alles influenza!
Vooreerst mag 'k nog niet uit en je begrijpt hoe me dat contrariëert - 'k heb verbazend
veel te werken, was drie weken geleden in Amsterdam voor mijn werk en moest
plotseling naar huis, zoodat als 'k nu beter ben 'k dadelijk weer naar Amsterdam
moet om mijn werk op te nemen waar 'k 't heb laten liggen. Nou, 't seizoen staat op
verandering en God
[1:2]
weet hoe 'k de dingen terug vind. Zie je dat is om uit je vel te springen, drie weken
voorbij te moeten laten gaan zonder iets te doen en dan goddomme alle kans te
hebben om te moeten wachten tot de volgende winter! - 't Is beroerd maar 't is niet
anders. Zal 'k je 's wat vertellen? Dinsdag drie weken geleden stond 'k bij Bols in
m'n eentje 'n glaasje te drinken ('k voelde me al beroerd maar wist niet waar 't heen
moest) toen 'k je voorbij zag gaan. Ik had je zoo graag 's even gesproken en haastte
me met 't glaasje en de juffrouw en begon met je nà te loopen de kant uit van de
Munt toen 'k me bedacht dat 'k eigenlijk de andere kant uit moest n.l. naar 't Centraal
station om Jan Hofker en Hein te halen van den trein en 'k zag je in de verte gaan,
inderdaad heel langzaam, met je meisje, en dacht toen, nou, 'k zal dezer dagen wel
'n afspraak met hem zien te maken door Hein, want 'k dacht de heele week nog te
blijven. Toen werd 'k Donderdags zoó, je kent 't gevoel misschien wel van influenza,
dat 'k alle reden meende te hebben
[1:4]
er aan te twijfelen of 'k wel levend thuis zou kunnen komen! Willem is nog altijd hier
tot groot vermaak van de jongetjes. Pam zit voortdurend te lezen, n.l. letters te leeren
in popular Rhymes and nursery tales of in 'n boek van Dickens of wat hij krijgen kan
('k denk dat hij engelsche literatuur prefereert om de typografie alleén.) en Erik zit
voor de piano en speelt er dapper op los, zeker om Willem te inspireeren en zingt
daar luidkeels bij: In naam van Oranje doe open die poort! en de kleine Odo, zoo'n
allerliefst aardig klein ding, ligt te genieten in de wieg. In de volgende maand, als 't
weer mooi is hoop 'k dat jullie hier komen, - in September is dat mislukt door de
manoeuvres en de revue in Renkum en later mijn werk in Dordt. Vraag nu aan je
meisje, ook uit naam van Betsy of ze asjeblieft lust heeft om 's met jou hier te komen
in 't laatst van April of iets dergelijks of anders wanneer je maar wilt en 't mij vooruit
laat weten want 'k ben veel van huis. Pam verlangt ook erg naar je en
[1:4]
vraagt me daar juist: zeg Vafie, zeg 's even - hoor 's, wanneer is Arthur jarig geweest?
Hij weet 't heel goed, de kleine schelm. Mij dunkt je meisje zal ook wel plezier in ze
hebben: Erik wordt ook zoo grappig. O ja, wat 'k zeggen wil, Arthur, wil jij bijgaanden
in den Haag posten en 'n eventueel antwoord voor me afwachten? 't Is 'n April grap,
lees hem maar, naar aanleiding van 'n advertentie die 'k vermoed dat van Frans
Erens is: huishoudster, goed kunn. koken, flink en zindelijk van persoon niet boven
35 jaar gevraagd bij eenig Heer, R.C. rechterl. Ambt, in een stil dorp! Vandaar dat
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ondergeteekende, alias Cornelia Dubois, zoo tegemoet weet te komen aan zijn
meest intieme wenschen. Als hij antwoordt is 't 'n succès! Neem jij nu je maatregelen
om 't antwoord terecht te laten komen door je hospita te zeggen dat 'n zoó
geadresseerde brief voor jou is! en mondje dicht! Waar je al niet toe komt als je 2
weken thuis zit met influenza! Nu, beste Arthur, mijn vriendelijke groeten aan je
meisje, bij gelegenheid, - ga je naar Amsterdam met de Paschen?
Wees ook zelf hartelijk gegroet van ons allen
je
Wim
Vergeet niet dien brief dicht te doen en mij het antwoord, als er een komt te zenden!

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 6 april 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Villa Parkzicht
6 April '99
Ja, beste Wim, ik ben ronduit gezegd in de wolken. Ik ging op den bepaalden tijd
naar 't station, keek, maar kon niemand onderscheiden ( daarvoor ken je me wel.
Maar toen het een beetje leeger werd, en ik door bleef kijken, zag ik op eenigen
afstand een aangenaam, vriendelijk lachend, een klein beetje verlegen gezichtje,
dat naar mij keek, terwijl het op de zelfde plaats bleef. Ik zette mij natuurlijk toen in
beweging, om er naar toe te loopen, maar voor ik dat kon uitvoeren, kwam het met
zachte bewegingen naar mij toe, en ik hoorde zoo iets vragen, met zachte, een
beetje weifelende stem, of ik Meneer Kloos was. Ik drukte even de half uitgestoken
hand, en zei: Freule, ik
[1:2]
ben heel blij, dat U gekomen is. Wil U misschien instappen... buiten staat een rijtuigje.
Zij knikte, en wij liepen het station uit en gingen het rijtuig in. Er werd weinig
gesproken: alleen zei ik op zachtvriendelijken toon een paar gewone dingen, en
stelde haar voor ergens buiten te gaan koffiedrinken, waarop ze knikte. Wij reden
naar ‘Jan Tabak’ en gebruikten daar een beetje spijs en koffie, waarop ik haar
voorstelde naar mijn kamer te gaan. Ze zei ‘heel graag’ en ik was heel blij daarom,
want ik voelde intuïtief, ik moest even met haar onder vier oogen zijn. We gingen
toen een oogenblik wandelen in het bosch van Bredius, totdat het rijtuigje zou
gekomen zijn, en reden toen naar Parkzicht, waar ik na een uurtje zittens en
onverschillig pratens (terwijl wij allebei natuurlijk aan wat anders dachten) plotseling
haar hand nam, en bedaard en zacht, maar zonder aarzeling me declareerde. Ze
zei ‘ja’, en zoo ben ik nu op eens een geëngageerd mensch
[1:3]
geworden, en voel me daar enorm gelukkig in; en ik hoop en vertrouw, dat jij en
Betsy mij daarmeê feliciteeren willen. Zeg aan Betsy, dat Jeanne heel lief en zacht
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is, precies het tegenovergestelde van Mieb, die me van tijd tot tijd een rilling van
repugnance over mijn rug deed gaan over haar gesaccadeerde manieren,
afgewisseld door een, zoo 't mij scheen, loerend soort van slaperigheid. Dat was,
dunkt mij, geen echte vrouw. Om vijf uur zijn wij naar Amsterdam gegaan, om haar
zóó een eindje te brengen op die lange reis naar den Haag. Ze zei van tijd tot tijd,
prettig-zacht en zonder opwinding, een erg gevoeld en lief ding: we aten in 't
Panopticum, heel alleen in een zaal, maar gebruikten ook weer bijna niets en ik
bracht haar om zeven uur naar spoor. Een van haar laatste gezegden was, zacht
en bedaard en gevoelig, dat ze heel blij was en dankbaar, dat alles zoo goed was
gegaan, want dat ze het dien morgen niet had durven hopen. Verder heelemaal
geen praatjes over mama of toekomst, of zoo iets, bij haar. Dat vond ik erg mooi.
[1:4]
Dat vond ik heel echt- en diepgevoeld van haar. Je moet de zuiverheid van zoo'n
dag niet storen door zulke noodzakelijke en praktische dingen, die later toch van
zelf komen, en dan, op zichzelf en met de daarbij behoorende sentimenten en
gedachten gezien, even mooi kunnen zijn, als de dag van gisteren op zichzelf was,
maar waar je geen ratjetoe of amalgama van moet maken, met heel andere en
diepere dingen, zooals die van gisteren, die je er dan buitendien soms voor de helft
meê bederven zoudt. Nu, beste Wim, nu weet je geloof ik, alles wat er op het
oogenblik te vertellen is.
Het is nu bij mij aan 't bewust en vastworden, en ik geloof wel, dat ik gelukkig kan
worden: alles wat ik tot dus verre ondervonden heb, lijkt me nu een beetje banaal
en ordinair aan: nu komt het echte moet ik gelooven, pas.
Ik heb haar vandaag ronduit en vast geschreven (in proza) en van avond of
morgenochtend heeft ze mij beloofd, dat ze mij zou schrijven. Geloof, met Betsy, in
mijn hartelijke ( en dankbare vriendschap.
Hier is mijn hand: schud haar maar eens, als je wilt.
je
Willem.
[1:1]*
Schrijf je mij misschien eens, en doe wat liefs voor me tegen jullie zuivere en goede
jongetjes.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 9 april 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
9 April '99.
Beste Wim,
Ik was heel blij met je brief. Ik wou, dat je hier woonde met je vriendschappelijke
gezindheid en je praktische verstand dan kon ik veel aan je hebben in mijn
tegenwoordige omstandigheden. De kwesties beginnen nu pas, natuurlijk, de
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praktische maatschappelijke, bedoel ik, en daar ben ik een domoor in, zooals je
weet. Die dingen van Woensdag, den grooten dag, daar had ik wel een oogenblik
tegen opgezien, omdat ik nog al verlegen ben, maar dat ging toch, toen het er toe
komen moest, heel goed. Ik deed, geloof ik, heel eenvoudig en gevoeld-positief.
Sedert correspondeerden wij natuurlijk bijzonder druk, en, tot mijn groote vreugd,
waren haar brieven over 't algemeen bijzonder[1:2]
sympathiek voor een temperament als het mijne. Ze zeuren heelemaal niet, ze zijn
vriendelijk-gepassioneerd en, er zit geen idioot-koude, dwingerige wil achter, zooals
achter die van Mej. P.
Maar gister- (Zaterdag-) avond kwam er een, waarin zij mij berichtte, dat ik haar
moest gaan vragen bij haar moeder. Die brief was heel anders dan de vorige, anders
van toon en alles. Ik vermoed, dat die brief niet heelemaal uit haar zelf komt, maar
het gevolg is van haar gesprekken met haar familie. Ik heb haar daarop van morgen
geantwoord, dat ik haar niet officieel kón gaan vragen, omdat ik haar nog geen
bestaan kon aanbieden: ik heb haar daarbij, natuurlijk niet gespecificeerd, op de
hoogte gebracht van mijn tegenwoordige positie, en gezegd welke vooruitzichten
ik heb. Maar dat ik heel graag bij haar aan huis wil komen, als het verlangd wordt,
als serieus pretendent naar haar hand. Maar juist toen ik dien brief wou sluiten kreeg
ik van morgen een tweeden brief, gelukkig weer echtgevoeld en uit haar zelf, waarin
terloops alleen even werd gevraagd, wanneer ik nu komen wou. Ik heb daarop mijn
brief op de
[1:3]
post gedaan, en wacht daarop nu antwoord.
Uit haar brief van gisteravond leid ik af, dat haar heele familie de zaak nog al
vreemd vindt, en dat kan ik ook best begrijpen.
Maar ik heb toch gelijk, nietwaar? antwoord mij hierop zoo gauw mogelijk, wil je?
Ik kan als man van 40 jaar niet officieel met een aanzoek bij Mevr. Reyneke
aankomen, vóór dat ik zelf een middel van bestaan heb en een vrouw kan
onderhouden. Of Jeanne zelf iets heeft, daar weet ik niets van: wij hebben daar
geen woord over gesproken, of geschreven.
Toe, Wim, geef mij gauw eens raad: want ik zit er wel een beetje meê in. Zijn jullie
nu allemaal weêr gezond?
O, ja, Jeanne is volstrekt niet leelijk! Ik vind dat ze een heel aangenaam en aardig
gezicht heeft, en een goed figuur ook. En ze ging Woensdag hartelijk-spontaan
lachen, als ik een mop zei. Alleen haar uitspraak is een beetje leelijk, maar daar
wen je wel aan. Ze is wat langer dan Betsy, maar toch alles behalve een reuzin. Dit
laatste is gelukkig, want van reuzinnen heb ik een onberedeneerde afkeer.
[1:4]
En ik geloof wel, dat zij is, wat je zegt: echt en gevoelig, precies wat ik noodig heb,
om gelukkig te zijn.
Nu Wim, schrijf mij eens gauw, ik zit er zoo meê in.
Nadat ik in den Haag zal zijn geweest, schrijft ze van morgen, komt ze een heelen
tijd in Bussum logeeren. Als het zoover is, zullen wij natuurlijk heel gauw eens, tegen
koffiedrinken, een dagje bij jullie komen.
Groet Betsy en de kinderen hartelijk en geloof me, als altijd,
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je
Willem.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 10 april 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
10 April '99.
Beste Wim,
Arthur schrijft mij: ‘Zou je aan Wim willen zeggen, dat de brief van juffr. Dubois
behoorlijk verzonden is, en dat ik het antwoord als het komt, dadelijk opsturen zal.
Verder is van Meurs bij mij geweest, en ik heb hem gevraagd om de zalf (hij denkt
natuurlijk dat het voor mij is, ik heb geen woord over jou gesproken; denk daarom
bij gelegenheid). Dinsdag (dus morgen) gaat hij naar Amsterdam en zal dan de zalf
van daar meebrengen.
Ik ben ontzettend ‘verliefd’, wat mij niets bevalt: ik wou dat ik rustig
[1:2]
en wel ergens met haar buiten zat, en aan mijn werk kon gaan. Vind je mij niet
0prozaïsch? Maar 't is niet anders als de noodzakelijke terugslag van mijn mijzelf
conserveerenden wil tegen al het dwaze en uit den band springende, wat den heelen
dag door mijn hoofd gaat. B.v. ik heb nu in 24 uur geen brief gehad, en ik begin me
nu al de verschrikkelijkste dingen in het hoofd te halen over wat er misschien in dien
tijd in den Haag gebeurd kan zijn. Dat wordt te gek. Maar wàt er aan te doen?
Groet Betsy en de jongens hartelijk en geloof me
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 19 april 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum Parkzicht
19 April '99
Beste Wim,
Vanmiddag vond ik onder mijn papieren het klad van een brief aan jou, dat ik
Maandag geschreven heb. Ik heb het zoo druk met emoties, praktische dingen en
verzen in de laatste week, dat ik niet meer weet of ik je dien brief werkelijk heb
gestuurd. Meld me even of je hem al of niet ontvangen hebt. Zoo niet, dan krijg je
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hem natuurlijk p.o. Ik beschrijf er mijn wedervaren in den Haag op Zaterdag en
Zondag in. Tegelijk met deze stuur ik je de engagements-communicatie.
Ik voel me heel gelukkig, maar natuurlijk een beetje gepreoccupeerd met en
zorgenvol voor allerlei dingen.
[1:2]
't Is een heele historie zoo'n engagement, een soort van begrafenis en geboortefeest
tegelijkertijd. Ik verlang erg naar een brief van je.
Groet Betsy en de kinderen allerhartelijkst en geloof me
je
Willem.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 22 april 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
22 April '99.
Eerst geef ik je hier een copy van den brief, dien ik vergeten heb je te sturen.
Beste Wim,
Even meld ik je dat ik Zaterdag en Zondag in den Haag ben geweest en nu
definitief ben geëngageerd. Begin Mei komt Jeanne in Bussum logeeren, en dan
zullen wij gauw eens een dagje in Ede komen, als jullie 't goedvindt. Een grooten
dienst zou je mij bewijzen als je mij een mooien afdruk wou sturen van dat portret
van Mei '98, dat ik bij jullie in de kinder speelgoedkast heb zien liggen. Dan geef ik
dat aan Jeanne. Verder geloof ik zeer, dat alles goed zal gaan, want zij is volstrekt
geen opgewonden, romantisch meisje, zonder
[1:2]
hersens, waar ik eerst een beetje voor vreesde, maar een zeer gezond-verstandige
en uiterlijk-bedaarde vrouw, die wèl echter vreeselijk-gevoelig, echtgevoelig is.
Intiemere bijzonderheden uit mijn wedervaren en gedachten in den Haag bewaar
ik natuurlijk liever voor de conversatie. De ontvangst was eenvoudig en zonder de
minste een-houding-aannemerij, maar òndruk-hartelijk en open. Ik merkte heelemaal
geen overdrijving of aanstellerij, maar ook geen reserve of in 't oog loopende
observatie. De familie maakte op mij den indruk van heele natuurlijke en beste
menschen.
Doe de hartelijke groeten aan Betsy en de jongens en geloof me
jullie vriend
Willem.
Ziezoo, dit was de brief, en nu zal ik een beetje meer vertellen over wat er sinds
dien tijd is gebeurd. Jeanne en ik correspondeeren, natuurlijkerwijze, heel druk met
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elkaêr, soms van weerskanten drie brieven per dag: làch maar, Wim! Bij de v. Eedens
ben ik zelf de kaartjes gaan brengen, v. Eeden scheen
[1:3]
heel gezellig en open, heel anders dan hij gewoonlijk is. Of hij niet wat in 't schild
voert, 't kan best: hij vroeg mij b.v. plotseling: ‘Waar woont ze?’ waarop ik alleen
antwoordde: ‘In de Reinckenstraat’. Maar Jeanne, toen ik haar zoo'n beetje, bedaard
en vriendelijk over hem inlichtte, zeide: Wat de menschen zeggen, kan mij niets
schelen. ‘Want ik zie jou veel duidelijker, dan een ander dat kan’. Vind je dat niet
aardig flink? v. Eeden heeft ons op de thee gevraagd. Ik denk, dat hij erg innemend
tegen haar zal zijn, om haar aan het lijntje te krijgen. Maar dat zal hem waarschijnlijk
niet glad zitten.
Nu zal ik je iets aardigs vertellen van Martha. Toen die bij v. Meurs hoorde van
mijn engagement sloeg ze haar armen plotseling in de lucht en riep: ‘God, dat doet
me pleizier voor Willem!’ Vind je dat niet aardig en lief van haar? v. Meurs had ik
het verteld, omdat zijn moeder ons geärmd in de Kalverstraat had zien loopen, en
hij er mij naar vroeg. Hij had mij toen, op handslag, beloofd, het aan niemand te
vertellen. En toch liet hij het bij de eerste de beste gelegenheid los, en dat nog wel
tegen
[1:4]
v. Eedens vrouw. En nog dienzelfden avond is hij zelf bij v. Eeden aangekomen,
om het ook dien te vertellen, terwijl Martha zelf het voor haar man geheim gehouden
had. Vind je dat geen echte kletsmajoor? Enfin, 't komt er nu niets op aan, want het
is nu toch, gelukkig maar, publiek.
Nu, Wim, hier eindig ik voor deze keer. Hoor ik spoedig eens wat van je? Tegen
mijn verjaardag komt Jeanne in Bussum logeeren, en dan gaan we eten bij de
Versluysen op dien dag.
Groet Betsy en de kleine pierewieten, die lieve kinderen zijn, heel hartelijk en geloof
me
je
Willem

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: IJmuiden
Datum: 29 april 1899
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1027

[1:1]
IJmuiden 29 April 1899
Jan zegt dat je dezen morgen krijgt, al met de eerste post en dat moet je nu maar
eens zien, lieve Beb. Gisteren ben 'k Frank tegen gekomen en toen woû hij absoluut
mijn raad hebben om 'n schilderijtje van Michel te koopen. 't Is 'n heel mooi, oud,
schilderijtje en niet duur en bij die gelegenheid (bij van Wisselingh) wees 'k hem op
die teekening van Neuhuys die ik zoo graag zou hebben. Hij heeft die toen ook
gekocht en die wil hij nu aan mij geven, in bruikleen. Vin je dat niet heerlijk? Zoo'n
mooie teekening. Ik bracht hem later naar den trein en toen zei hij: 'k had graag
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bonbons meê gebracht voor Stanny' waarop 'k zei ‘daar had je dan wel wat eerder
aan kunnen denken!’ Nu heb ik er wat laten zenden uit zijn naam, van morgen. Mijn teekening is weer erg meê gevallen en Eilers vond hem zelfs heel mooi - ook
Georges en Karsen. De Nooy heb 'k zijn geld gestuurd, maar aan 't Spui heb 'k niet
kunnen werken; - nu ga 'k aan de Waal en misschien de Handelsschool
[1:2]
en dan maar aan de schilderijen. Van morgen zag 'k je oom Jan van Gennep in de
Kalverstraat met den ouden van Tienhoven; zij gingen samen bij Buffa 'n Rembrandt
zien dat geen Rembrandt is; kijk maar in de Kroniek. Jan en Mies zijn heel welvarend
en zien er prachtig uit van gezondheid en tevredenheid. Jannie is 'n heel lief mannetje
en heel flink: hij heeft 7 tanden. Hij krijgt behalve zijn fleschjes gewone melk met 'n
paar lepels room extra, (Mei-room, zoo goed volgens Nijhoff voor de vet vorming)
en 'n ei witje, 's morgens wat gries meel in water gekookt en om 1 uur 'tzelfde in
melk gekookt. Volgens Voûte mag hij geen worteltjes of spinazie of geweekt brood
e

enz., voór zijn 1 jaar. Hij ziet er puik uit met 'n kuif en roode koontjes, lacht veel en
doet al z'n dingetjes goed - en heeft geen uitslag meer. Enfin, je zult hem op de
portretjes zien - als ze goed worden. De achter kamer is nu logeerkamer en daar
staan op de schoorsteen twee
[1:3]
portretjes van Odotie, die 'k Jan indertijd gestuurd heb. Dat is 'n heel gezellig gezicht.
- Ik heb met Karsen afgesproken dat 'k Dinsdag morgen zijn portret kom teekenen:
later kan hij niet meer en 't conveniëert mij nu ook veel beter - 'k hoop dat 't afkomt,
dan kom 'k Dinsdag avond thuis - anders Woensdag, maar dat hoor je nog wel want
als 'k niet kom zal 'k Dinsdag middag telegrafeeren, dan weet 'k 't pas. Voor 't overige
zal 'k je niet meer schrijven dan dezen brief want morgen blijf 'k hier en Maandag
ga 'k weer aan 't werk aan de Waal en Dinsdag kom 'k misschien thuis. Frank vertelde
dat de haan die we aan Mama gestuurd hebben zoo oud en taai was en daardoor
niet te eten en 'k weet niet wie heeft gezegd ‘'k begrijp niet hoe Betsy zoo'n beest
durft sturen!’ Wat zeg je daarvan? 't Was nota bene 'n pracht exemplaar van 'n Plym
Rock. Frank wil niet weten van die teekening, voor Stanny. - Hij vertelde ook dat
Stanny die japon
[1:4]
van Helen[a[?] zoo horribel vond! - Komt Pam nog wel 's om half tien 's avonds?
Schrijf gauw 's en hoe 't met alles gaat. Weet je ook of de bakken in orde zijn gemaakt
en haal je de eitjes wel uit 't Bantamhok? Ben je nog altijd aan 't rokjes maken en
zit Odo altijd te rijden bij je op de canapé of in z'n wieg? Zoo zie 'k 't aldoor - en Pam
en Erik lachende, hand in hand, door de kamers stappen. Nu, dag Beb - dezen moet
op tijd weg, waarschuwt Jan. Veel groeten van hem en Mies. Jan zegt je ook gauw
eens te zullen schrijven! Kleine Jan begint te huilen, 't is bij half tien en over 'n half
uur krijgt hij 'n flesch. Z'n geluid is zoo sterk. Hij heeft erge schik in mij - daar is hij
en Mies zegt: ‘Zet 't flessie maar effen op.’ (!)
Nu dag Moef, veel zoentjes ook voor de lieve mannetjes van Vafie
Pim
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Plaats: Bussum
Datum: 3 mei 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum, Parkzicht
3 Mei '99.
Beste Wim,
Omdat ik in lang niets van je vernam, en ik, ik meen van v. Meurs, hoorde, dat je
in Amsterdam was gezien, vermoed ik dat je het erg druk hebt. Daarom wil ik je nu
even melden dat Jeanne morgen (Donderdag) in Bussum komt logeeren en, zooals
ze zelf zegt, geruimen tijd blijft. We kunnen 't gelukkig aller uitstekendst met elkaêr
vinden: zij is heelemaal niet kwijnend, of sentimenteel of aanstellerig, dingen waar
ik vreeselijk het land aan heb, maar integendeel vroolijk, vief en, terwijl ze een eigen
opinie heeft, toch voor rede vatbaar, maar ook absoluut niet
[1:2]
onvrouwelijk. Voor zoover ik er nu over kan oordeelen, is ze precies wat ik noodig
had. Ik meld je dit allemaal maar, omdat we nu graag eens een dagje bij jullie zouden
willen komen, wanneer het jullie schikt. De keuze van den dag laat ik natuurlijk
geheel aan jou over. We zijn alle dagen vrij behalve 6 Mei, dan heeft Mevrouw
Versluys ons, een poosje reeds geleden, te eten gevraagd.
Ik weet niet of je kunt doorgaan met die maandel. tien gulden, maar als het mocht
gaan, zou ik het wel heel graag willen, vooral in mijn tegenwoordige omstandigheden.
Ik schrijf dit, omdat ik de f 10 van 1 Mei nog niet mocht ontvangen.
Nu, Wim, als ik het wel heb, begint het er nu een klein beetje beter met mij uit te
zien.
Geloof in mijn welgemeende vriendschap en doe aan Betsy
[1:3]
en de kinderen de hartelijke groeten van
je
Willem.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 6 mei [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 6 Mei
Beste Wim, wij zijn natuurlijk zelf ook erg verdrietig, maar we hebben erg medelijden
met jou, dat je na zooveel goeden wil en zooveel prettige meegaandheid met ons,
nu geen voldoening krijgt en dat op zoo zonderling tegenvallende manier. Wij zijn
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erg blijde, dat je 16 Mei zult komen, als dit je niet in werk hindert, en zullen er dus
maar vast op rekenen (als je weer bezig bent, is 't niet kwaad er een dagje uit te
gaan, misschien). Maar als 't kan, breng dan een bad mee, dan kan je direct na 't
eerste zien of 't lukt. En daarbij.. misschien is 't 16 Mei eindelijk warm weer, dan
kunnen we nog altijd zien hoe de zolder bevalt. Gelukkig, dat je zoo gauw kan; 16
Mei is heel gauw. Heb je de 4 nog ontwikkeld? Schrijf ons Maandag in elk geval
over die 4 óók.
[1:2]
Van morgen heb ik met Marie een wandeling door de Breesaap gemaakt naar
Beverwijk, en met 't spoor terug. Nu gaan we met 't tweede deel van 't retour volgende
week op een morgen net 't omgekeerde doen. Marie was zoo gelukkig, alsof ze
haar geboortegrond terug zag. Een mensch kàn toch niet buiten boomen en groen
op den duur. Daareven kwam ik even thuis tegen zonsondergang (ik heb tot 10 uur
dienst) het uitzicht 's avonds is prachtig; op straat hoorde ik haar al zingen: hop,
hop, hop, paardje ga maar in galop. Toen ik binnen kwam zat Jantje op haar schoot
met een verrukt engelengezichtje paard te rijden. Op Rooswijk heeft M. veel bloemen
in knop ontdekt tusschen 't kreupelhout. Volgende week gaan wij er weer heen. Ze
liep rond als een kindje. Je etsen zijn zoo mooi, beste Wim; ze hangen zoo prachtig.
De Montelbaan is 't mooiste wat je ooit hebt gemaakt. Wat heb jij toch door mijn
leven een rijkdom verspreid.
[1:3]
Rijkdom, en verstand en tevredenheid. En ook heb je 't eerste toegejuichd, toen ik
van Marie ging hoûen. Als ik mijn leven van nu vergelijk met 8 jaar geleden, b.v.,
wat is alles mooi en ferm en menschelijk!
Kom maar gauw. Ik hou hartelijk veel van jou. En wat me zooveel pleizier doet;
ik heb gemerkt, dat M. ook een prettige genegenheid tot je heeft. Dat moet wel 't
ergste zijn, als je getrouwd bent, en je vrouw mag je beste vrind niet lijden. En dat
zien we toch zoo dikwijls om ons gebeuren.
Hein komt dinsdag uit Haarlem. Natuurlijk zonder Dien.
Wat zijn van Willem verzen I, X en XIII vooral prachtig. Overigens vind ik dat met
mannenarm beschermen, als sentiment en uitgesproken, altijd een monstruositeit.
Dat vind ik nu weer in andere van de verzen. De bijdrage van Van Schijndel vind ik
niets, alleen effort, en net of hij nooit tot de kern van de dingen komt.
Nu, beste Wim, wil je de hartelijke groeten aan B. doen. Groeten van Marie
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Albert Verwey en Kitty Verwey-van Vloten
Plaats: Ede
Datum: 13 mei 1899
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18019

[1:1]
Waarde Albert en Kitty, Van harte geluk gewenscht ook uit naam van Betsy met de
geboorte van den jongen.
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Met vriendelijke groeten en beste wenschen voor spoedig herstel,
t.t.
W.W.
Ede 13 mei 1899.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 17 mei 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum. Parkzicht.
17 Mei 1899
Beste Wim,
Ik wou je eventjes wat vragen. Sinds Donderdag 4 Mei logeert Jeanne hier in
Bussum, en wij kunnen het in alle opzichten heerlijk met elkander vinden. Wij lachen
samen veel en praten dikwijls verstandig met elkaer. Maar natuurlijk houd ik weinig
tijd over, om lange brieven te schrijven. Want wij zijn bijna den heelen dag samen.
Nu wou ik je even schrijven, dat ik mij een beetje ongerust begin te maken. Je
hadt mij geschreven, dat je 15 à 16 Mei f 10 zou zenden, en Kees Verster heeft juist
kwesties met de Bussum[1:2]
sche post, omdat er brieven van hem verloren zijn gegaan. Nu dacht ik zoo,
misschien is dat het geval met een brief van Wim ook. Zou je mij dus even willen
schrijven misschien, hoe het er meê staat? Of je 't al gestuurd hebt, of dat je het
nog niet kunt doen? In het eerste geval moet ik er natuurlijk dadelijk werk van maken.
Jeanne zit, terwijl ik dit schrijf, aan de andere tafel op mijn kamer, wat boeken in te
kijken.
Ik eindig dus deze nu maar, en blijf na vriend. groeten aan Betsy en de jongens
je
Willem

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 mei 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 18 mei 99.
Amice,
Doe mij nu het genoegen mij de kippetjes te zenden aan mijn adres Nic. Beets
straat 130 benedenhuis. En wees zoo goed mij per omgaand te melden wat ik die
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beesjes moet te eten geven en hoeveel maal per dag. enz. Wat is de geheele
behandeling want ik ben er een erge leek in. Eilers kan ik het ook vragen. Hun a.s.
verblijfplaats is nu volkomen in orde.
Nu, na groeten
t.t.
GHBreitner.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 mei 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 24 Mei 99.
Amice,
Vandaag zijn de kippetjes in goede welstand aangekomen. Wat zijn ze
verschrikkelijk klein.
Marie is eigens er mee in haar schik en vind ze erg mooi vooral het haantje.
Nu na hartelijke Groeten en Dank
t.t.
GHBreitner.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 1 juni 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
1 Juni '99.
268 Ceintuurbaan
Amsterdam.
Beste Wim, Nu heb ik vannacht al voor de tweede maal gedroomd dat ik nog in Ede
was, van Gerrit heb ik gedroomd, en van Odo en vooral veel van de kippen. Maar
dat komt waarschijnlijk omdat ik den heelen dag dat blackred haantje voor me zie
in den tuin. De haan ziet er prachtig uit, maar voor een van de hennetjes was ik een
paar dagen geleden bang dat ze veêren plukte; het hok lag er vol van en zij pikte
voortdurend den haan op zijn rug en nek. Nu zie ik het niet meer. Ik dacht dat ze
zich zoo met z'n drietjes erg verveelden, en toen ben ik gaan zoeken of ik er nog
een paar hennetjes bij kon krijgen, maar de eenigste kippetjes van dezelfde grootte
die ik vinden kon waren twee zilver bantammertjes. Die heb ik toen gekocht en in
den ren gedaan. Dat had je moeten zien!
[1:2]
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De oudste van de twee blackreds (die zònder ring om den poot) liep naar buiten en
ging eerst in een hoekje staan, zoodat ik dacht dat ze bang was. Maar jawel - het
kopje ging opzij, de snavel open, de vleugels spreidden open, en het beestje stond
heelemaal schuin, en toen op eens vloog ze in de hoogte en pakte een van de
vreemde hennetjes bij den rug. Natuurlijk heb ik ze er gauw uit gehaald, maar een
van de twee bloedde toch nogal. Maar toen kreeg dat vechthennetje er geducht van
langs van haar eigen haan - en hij had gelijk ook. Nu zal ik maar wachten met de
nieuwelingen erbij doen, tot die eieren uitkomen en de kuikens groot genoeg zijn.
Mijn moeder had een zoogenaamde broedsche kip gekocht en een paar eijeren,
en daar heb ik 10 van die kleine eitjes bijgedaan, maar het beest bleek heelemaal
niet broedsch te zijn, ofschoon hij toch zes dagen in het hokje gezeten heeft, waar
hij wel niet anders kòn als op de eieren zitten. De andere zeven heb ik toen bij een
buurman gebracht die een groot kippenliefhebber is en een couveuse heeft. Het is
wel niet zoo aardig kuikens zonder kloek te hebben, maar ik kon toch voor die 7
eijeren niet nog eens een broedsche kip gaan koopen. Je vindt
[1:3]
ze hier ook haast niet.
Ik kom toch nog eens bij jou kijken, als ik tenminste kan, vóór je naar zee gaat,
anders maar in September, dan zal het er ook wel mooi zijn. - O, je teekening heb
ik vanmorgen gezien, voor het raam op 't Spui. 't Is toch raar dat zoo'n ding een
heel anderen indruk maakt, ànders niet, maar veel deftiger, meer correct en zooals
het hóórt, in een lijst en achter het raam. Als het je interesseert wat de publieke
opinie is, er slenterde een baliekluiver met zijn ‘Arriet voorbij, en zonder stil te staan
zei hij: ‘Mét wanig kleuwer feel te segge, dat is 't, maar 't is toch nie-ééns mooi’, en
mèt ging hij verder. Hij kon ook wel een artist zijn die betere dagen gekend heeft,
of een verzamelaar, maar zijn uiterlijkheid gaf hem recht op den titel van baliekluiver,
a cornerman, as they call it over in London, a gad, a cove as is after the hooligan
style.
Nu - het beste, hartelijke groeten aan Betsy, en de complementen aan de masters
W.,
een hand van
Arthur.
De ratjes zal ik Maandag of zoo zenden, en ik heb voor jou een OudHollandsch
boek, een vertaling, ‘Beoeffenende onderwijzingh van het Schaakspel.’

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 10 juni [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 10 Juni
Beste Wim, de zending hierbij is jou zoowel een verklaring waarom ik je wat laat
over de portretten schrijf, als 't mij een genoegen is je ze onder de oogen te brengen.
Alvorens hier eenige uitgave voor den druk te bedoelen, is mijn hartelijk verlangen,
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dat je er mij iets over schrijft. Ik weet niemand, aan wien ik dat zoo met vertrouwen
kan vragen. Wil je 't omgaande doen en dan 't stuk retourneeren?
Van de portretten heb ik begrepen, dat je de definitieve drukken op ander papier
bedoelt te brengen. Marie is prachtig. Verder vind ik ze allen voor onszelven even
mooi. Ik had Jantje zijn oogjes wat meer willen zien, maar ik verbeeld mij, dat op
ander papier (dat niet zoo glimt) ze beter voor den dag zullen komen. Is dat niet
zóó? Want op Jantje in de stoel, en face, zijn ze er en op de andere ook. 't Rijkst
vind
[1:2]
ik de beide groote; 't teerst (het lichaampje en de handjes) die op het kussen. Ik ben
zeer benieuwd naar den definitieven druk. Wel zeker weet ik, dat je heel gauw er
eenige zenden zult. Hoe is 't met die van op straat afgeloopen? Schrijf je als je over
't stuk schrijft daar ook van? Dat je niet spoedig nog eens zou komen, spijt ons erg.
Als je te A. mocht komen, kom dan in elk geval even hier; we hebben weer zulke
mooie wandelingen ontdekt, hoewel 't nu weer winter is en de kachel den heelen
dag rood staat om den Noordenwind en we om den wind weer thuis zitten. Jantje
is verkouden doordat hij door een misverstand op den tocht van een verwijderd
raam heeft gelegen een tien minuten. Goddank, dat 't passeert. Hij heeft ons in
geweldige angsten gezet, door een paar avonden heel vreemd te doen, omdat hij
wee werd van zijn verstopte neusje, maar hij is volkomen gezond gebleven en alleen
nog wat verkouden in zijn hoofdje. De gedachte alleen, dat Jantje ziek
[1:3]
zou zijn, maakt ons op zoo'n oogenblik heelemaal in den war. Marie maakt elken
dag een nieuw onderstuk voor hem, omdat hij uit alles gegroeid is. Er zit zoo'n
vroolijken gang in haar; ze zingt van den morgen tot den avond. Hoe is 't met Odootje
en de jongens. Wil Betsy van ons groeten en houd maar niet op zoo af en toe bij
ons te komen; het is zoo prettig als jij er bent. Ik vind 't heerlijk, dat je zoo hard werkt.
Schrijf precies over mijn stuk. De verzen van de freule vind ik preutsch en kwasi-hoog
en Willem met zijn trouwen arm vind ik werkelijk ridikuul. Wat is die vreugde van
korten duur geweest.
Schrijf gauw en weer een heeleboel over de portretten.
Dag Wim, de groeten van M.
t.t.
Jan
P.S. Jantje schijnt een bom kiezen te krijgen. De deuren zijn met terra-cotta banden
geverwd. Het staat best. Elken keer, dat ik thuis kom, staat Marie aan de trap op
portretten te wachten. Zij is zoo gelukkig. Het is alles zon in haar leven.
Jan.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 juni 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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11 Juni '99.
Beste Wim,
Ik zit er zoo verschrikkelijk mee in. Ik moet over de twintig gulden belasting betalen
in Bussum en heb reeds de aanmaning gekregen, waarop natuurlijk kort hierna het
Dwangbevel zal volgen. Nu ben ik erg onbescheiden, maar zou je mij misschien
ook drie maanden vooruit kunnen sturen, van die vriendelijke bijdrage van jou in
mijn levensonderhoud? Dan loop ik tenminste van die Bussumers geen gevaar. Ik
zit op 't oogenblik op de kamer van Hein, want ik ben toestraks bij Ver[1:2]
sluys geweest, en die kon me zelfs aan geen tien gulden helpen, zei hij. Jij zou mij
zoo uit de verlegenheid helpen, als het je eenigszins schikt. Want anders weet ik
geen raad.
Hartelijk
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 15 juni 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum
15 Juni '99.
Beste Wim,
Ik vermoed wel, dat je, tot mijn groote teleurstelling, niets hebt gestuurd. Maar ik
meld je toch even, dat ik niets ontvangen heb. Want ( een drenkeling klemt zich aan
een stroohalm vast ( 't kon ook zijn, dat je brief verloren was gegaan, als je 't soms
per gewonen brief mocht gestuurd hebben. 't Ziet er in alle gevallen beroerd uit voor
me.
Hartelijk
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: IJmuiden
Datum: 20 juni [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
IJmuiden 20 Juni
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B.W., de kogel is nu in zooverre door de kerk, dat de Insp. in Alg. dienst mij direct
na eenige minuten onderhoud gezegd heeft, maar in den Haag een woning te huren,
want dat hij mij in Juli of Aug. in zijn dienst wilde hebben. Ik moest alleen (op den
man af wilde hij mij 't vragen, zei hij) verklaren of ik best met 't fransch wist omtegaan.
Ik kom alleen voor telegraafdienst (afhandeling van de, meest in 't fransch aftedoene
reclamatiën). Ik kom voor iemand die gepensioneerd wordt en van wien het tijdstip
waarop hij den dienst zal verlaten afhangt van 't inleveren van een geneeskundig
attest, waarmede de 2, bij den wet voorgeschreven, dokteren bezig zijn. Het is een
zoon van den componist Verhulst. (Kende jij die familie niet in je jeugd?) In afwachting
van een zoo spoedig in diensttreden (1 Juli) ben ik nu ijverig bezig de
Telegraafconventie van St.
[1:2]
Petersburg, en het reglement, herzien te Budapest, te bestudeeren in de fransche
taal, ook om de officieele terminologie. Denk daarbij, dat ik 9 uur per dag hard moet
werken (het is hier weer zoo ijselijk druk) en in eenige ongerustheid leef voor den
vroegen datum (1 Juli) en de pakkerij, daar uit volgende, en waaraan ik al bezig
ben met M., terwijl ik begonnen ben aan de zeebaden, waarvan ik er nog eenige
wil hebben, omdat ik altijd gevoel, dat ze zoo heilzaam voor me zijn... dan kun je
wel begrijpen, dat ik je eenigzins gehaast en nerveus schrijf. Als ik in Den Haag
kom, en er, door goed beslagen te komen, beval, staat op den duur eene nieuwe
carrière voor mij open. Mocht er eens een nieuwe Directeur-Generaal komen, dan
staat niets de plannen in den weg, die je verleden week met me voor had. Ten
minste op den langen duur. (Ik heb dit n.l. na ons gesprek eens onderzocht, of
[1:3]
er eigenlijk wel organieke bezwaren daartegen waren, en heb gevonden van niet.)
Als ik nu 1 Aug. mocht gaan, gaat mij alles voor den wind. Ik doe dan dit: Ik ga mijn
heele verlof nog eens de geheele grammaire doorwerken, vijf, zes uur per dag. Er
zou dan wel niets van ons reisje komen, maar je ziet zelf er 't voordeel van in.
Bovendien om 't fransch goed bij te leeren, kom ik a.s. jaar mijn verlof bij jou in Parijs
doorbrengen. Na 't verlof (ik bedoel nu 't aanstaande) ga ik 15 Juli-1 Aug. weer naar
IJ. inpakken onderwijl en verhuizen, enfin de verhuis dingen doen en in den Haag
een woning huren. Moet ik echter 1 Juli, dan moet ik óók de grammaire doorwerken,
maar eenigzins après coup, na elken dienst, 's avonds thuis. In 't geheel ben ik niet
erg bang voor de nieuwigheid. Het is mij overal zoo goed gelukt; ik geloof wel, dat
ik me door heel veel dingen heen werken kan. Nu moet ik hebben, b.v.
[1:4]
een goede fransch-holl. - Holl-fransche dictionnaire (heb je die misschien?). Verder
een dictionnaire van LaRousse en een grammaire van den zelfden? Bezit je
misschien zoo iets? Schrijf je even gauw of spoedig? Dan wou ik je nog vragen,
heb je misschien een beetje geld te missen voor deze maand b.v. f 25? Je kan 't
gerust, eenvoudig aangeteekend zenden. Ik zag er in Den Haag zoo netjes uit: Rood
bruine handschoenen in den hand een dofzwart dasje en een aardig hoedje op.
Schrijf je eens gauw. Ik ga weer in de Conventie.
Dag Wim, hart. groeten ook van M.
t.t.
Jan
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Als je foto's mocht hebben, stuur die dan met 't bankie er in, als je dat bezitten mocht
om te kunnen missen, als gewoon-aangeteekenden zending. Heb je misschien een
goede holl. grammaire ook? Wat een brief! Dag.

Frank van der Goes aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 21 juni 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
21 Juni 99
d. Haag
Stephenson str. 6
den Heer Willem Witsen
Eede
Amice,
Indien het tot je gewoonten mocht behooren soms eens met Betje uit wandelen
te gaan, zoudt ge dan willen opletten of er ergens in den omtrek iets te huur staat
dat je geschikt acht voor bewoning door ons gezin?
Wij stellen de volgende eischen:
[begin inspring]
1. goedkoop (250 à 300 maximum)
2. ruim
3. niet te ver van scholen
4. voorzien van gas (of met mogelijkheid voor aanleg)
[einde inspring]
Marie blijkt volstrekt niet tegen het Haagsche klimaat te kunnen hier: malaria met
gevolg van bloedarmoede.
Overigens is bij ons alles wel en noemen wij ons,
t.t.
F. v.d. Goes

Willem Witsen aan Frank van der Goes
Plaats: Ede
Datum: 23 juni 1899
Verblijfplaats: IISG, map 818

[1:1]
Ede 23 Juni 1899.
Amice,
Zoover 'k weet staat er hier op 't oogenblik niets leeg behalve een tamelijk groot
huis midden in 't dorp. Tegen den winter komt er evenwel altijd veel leeg te staan
en daar zal 'k nu eens naar informeeren. Mij dunkt, wat je zoekt zal je hier wel kunnen
vinden. Prefereer je niet zelf eens over te komen met je vrouw? Laat 't mij dan even
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weten van te voren want 'k ben veel in Dordrecht en Amsterdam voor mijn werk. En
15 Juli gaan we met z'n allen naar Zee voor de jongens. Kom maar eens.
Met vriendelijke groeten ook aan je vrouw van ons beiden,
t.t.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Ede
Datum: 5 augustus 1899
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1029

[1:1]
Ede 5 Aug. 1899.
'k Ga je nu maar even schrijven lieve Beb omdat je graag 'n briefje krijgt tegenover
mevrouw van Bommelen - 'k vond jouw briefje erg prettig en heerlijk om te lezen
dat dat kleine mannetje ook in zee is geweest. 't Is gek dat 'k in mijn verbeelding er
ook altijd ben en vreeselijk verlang om te baden. Als 'k hier in bed lig zie 'k dikwijls
in eens de zee en 't strand zooals we dat 's avonds gezien hebben en dat is prachtig
om naar te kijken. Je moet Dirk de andere mannen maar geregeld laten baden; 'k
geloof dat 't erg goed is en vooral in deze warmte. Hier op 't atelier is 't 'n oven. Ik
zit in mijn flanelletje en heb gelukkig geen hoofdpijn want dan was 't niet te doen. 't
Werk gaat nog al maar 't vordert zoo langzaam en er is geen kwestie meer van dat
'k ze alle drie àf krijg. 't Zal wel bij eén ophouden; dat is die met al die dakpannen
en steentjes en die is zoo vreeselijk bewerkelijk. Ik kom hier den heelen dag niet
van daan; alleen even tegen half twee, dan ga 'k in de keuken 'n paar harde eieren
eten; 'k heb Gerrit maar wat boter laten halen en 'n ontbijt koek en 's morgens brengt
hij twee kadetten meê. We hebben gemerkt
[1:2]
dat alle sleutels op de achterdeur passen van 't kastje en van 't atelier. enz. 'k Kan
dus de deur eigenlijk wel wijd open zetten. Gisteren kwam 'k om twee uur 'n boterham
halen en toen vond 'k Marie in den eetkamer: ze had 't raam van de keuken
opgeschoven om dat ze 'n sleutel op de rechtbank zag liggen. Cor is er ook even
geweest maar ze ging dien zelfden dag op reis; 'k vroeg of er niets te doen was met
inmaken en zoo maar ze zei dat ze dat gedaan had. Marie heeft gisteren morellen
ingemaakt en augurken. Gisteren avond is Fietje muziek komen maken en had 'k
voor thee gezorgd maar de melk vergeten! Toen hebben we 't maar op z'n russisch
gedaan met wat rum er in. Eergisteren heb 'k bij hun gegeten, heel gezellig. Maar
'k doe 't liever zoo weinig mogelijk want 'k heb die middag niet zoo rustig gewerkt
omdat 'k aldoor 't idée had van me nog te moeten scheeren en aankleeden en er
om 6 uur zijn! 'k Heb er anders veel beter gegeten dan bij Mulder - daar heeft àl 't
eten iets van de opgeblazenheid van tante Bartje. Van morgen kreeg 'k 'n briefkaart
van Nan, 'n heele vervelende met W.W. 't Hoefde heelemaal niet - en ze schreef
niet eens of de artisjokken lekker waren geweest. Ze zal jou wel uitvoeriger ge[1:3]
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schreven hebben. Je horloge heb 'k weggebracht 'k zal eens gaan hooren hoe 't er
meê is als 'k op de terug reis ben. Ik zal waarschijnlijk Vrijdag of Saturdag terug zijn.
en

Den 10 moet die teekening af zijn, en dan blijf 'k weer 'n dag of wat bij jullie voór
'k de volgende afmaak. Heb je dat briefje wel ontvangen? Marie kwam hier met dat
sleuteltje maar toen was 't allang weg, den vorigen avond. Ik had 't gevonden in den
portefeuille. Toen 'k Cor haar loon gaf vroeg ze om 't kostgeld en om de pot. Ik zei
toen dat 'k me daar niet meê bemoeide en er niets van wist en dat ze daar nu maar
op moest wachten tot jij terug was! Alles verdroogt hier in den tuin, 't is meer dan
alder verschrikkelijkst en als er niet gauw regen komt bederven de aardappels.
Gisteren avond had 'k de meisjes naar huis gebracht en kwam om 'n uur of half
twaalf door de velden. En toevallig, kijk 'k links naar de toren en zie daar 'n licht
alsof de maan in volle glorie op kwam! maar 't is nieuwe maan en die staat bovendien
nooit in 't noorden. 't Was dus zeker noorderlicht maar zoo sterk als 'k 't nooit gezien
heb. Gerrit zegt dat 't niets goeds belooft maar 't zal wel 'n gevolg zijn eerder, b.v.
van de vreeselijke warmte. Heb je 't ook gezien, aan zee?
[1:4]
Voor 'k hier heen ging ben 'k nog even bij den ouden heer geweest maar heb hem
niet gesproken: Tante Agnes vertelde me dat Coba er was - toen ben 'k maar bij
haar gaan zitten vertellen van de jongetjes en ben later maar weg gegaan. Tante
Agnes schijnt 't ook niet op Ba voorzien te hebben! Hebben de perzikjes goed
gesmaakt? En is die boter nu naar je zin? Als je soms meer wil hebben schrijf 't me
dan maar voór Woensdag. Ik zal verder maar niet schrijven wanneer 'k precies kom,
- je ziet me dus wel, uiterlijk Saturdag. Ik verlang erg naar de zee. Die Eri toch met
z'n vlag! Nu moet 'k hard aan 't werk, de teekening is weer droog. Dag Beb, geef
de mannetjes allemaal 'n hartelijk klappertje van Vafie - over 'n week ben 'k weer
terug!
Dag lief
Pim
'k Heb zooeven 'n klein meloentje opgegeten 't was al rijp en te klein om te zenden
- als 'n groote appel, 't kwam warm uit de bak en 't was heerlijk. Er is 'n grootere
ook rijp - die is voor jou. 't Is 'n ander soort en zal wel heel lekker zijn. Pit heeft z'n
o

jongen verhuisd, zeker om de warmte, 't is daar voortdurend 100 ! Maar 'k kan ze
niet meer vinden. De Ratten hebben jongen en de muizen ook. Ze zijn nu in hun
paleis geïnstalleerd met 'n kistje, omgekeerd, erin met 'n gat. Ze vinden 't heerlijk en de moeders zijn voortdurend in hun nest, in dat kistje.
Dag Pammy dag Erik, dag Odotie dag moefie!!

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Ede
Datum: 8 augustus 1899
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1030

[1:1]
Ede Dinsdag 8 aug. '99

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Dank je wel voor je brief Beb - 'k verlang nu die mooie wandelingen ook eens te
maken en weer met de mannetjes in 't zand te zitten; als mijn teekening vandaag
àf komt zal 'k waarschijnlijk overmorgen (Donderdag) weer in Egmond zijn. Dat is
'n heerlijke gedachte - want 'k heb 't hier niet erg best gehad, deze week. Maar de
teekening ziet er goed uit en 'k hoop nu maar dat hij van daag klaar komt en 'k hem
niet bederf. Gisteren heb 'k weer bij de W.'s gegeten maar Mevrouw was niet erg
wel, en klaagde erg, over duizeligheid, enz. Van avond komen ze hier, nog 's muziek
maken. Zondag middag heb 'k je vriend Doris hier gehad, alleén, en toen zijn we
samen niet naar Oosterbeek gegaan maar naar Arnhem waar we in de Central heel
slecht hebben gegeten en verder den avond hebben doorgebracht met 'n glaasje
bier. Hij vroeg me wel om in Oosterbeek te komen maar dat doe 'k niet - 'k heb
[1:2]
geen tijd en als 'k vrij ben ga 'k als 'n haas naar zee. Ik verlang erg naar de zee en
alles en wou nu maar dat 'k er kon blijven tot September, maar dat zal wel niet
kunnen. De droogte is hier meer dan erg. De aardbeien in den kleinen tuin heelemaal
verbrand - de bladen hangen slap aan de boomen; - en er komt maar geen regen.
Sints gisteren bedekte lucht en aan den horizon dreigende wolken maar 't komt tot
niets.
Nu, 'k hoop tot overmorgen, - dan zie je me wel Dag lief, veel lieve zoentjes aan de lieve ventjes van Vafie
Pim

Johanna Elisabeth van Vloten-van Gennep aan Willem Witsen
Plaats: [Noordwijk aan Zee]
Datum: [± 12 augustus 1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Lieve Wim, hartelijk geluk, met je verjaardag, je hebt zeker een dankbaar gevoel,
eene vrouw drie lieve kinderen en wat niet het minste is, zoo veel succès, met je
werk, dat is maar wat heerlijk voor je. Martha is hier gelogeerd met Paul, en Gerlof
wacht ik van daag, ook weer terug, die is met Frank
[1:2]
hier van daan meê gegaan om een deftig feest bij Stanny bij te wonen. Op den duur
heb ik af en toe logé's en gasten, dat is nu een maal zoo in Juli en Augustus. Ik zou
zoo heel graag eens weten hoe Betsy het heeft en of zij hulp gekregen heeft voor
die
[1:3]
nare juffrouw en of de kinderen genieten en er wel bij varen. Wanneer komt zij thuis?
Dat wou ik alles graag van je weten. Het weêr is nu heerlijk, maar ik heb veel geleden
onder die warmpte dat vind ik afschuwelijk. Ik hou nu heel stevig dieet en 't gaat al
beter maar
[1:4]
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't is wel heel naar en ongezellig om alléén te eten voor het bestaan. Nu adieu, Paul
moet baden, als hij de zee ziet loopt hij [meest[?] weg en zegt dat hij er voor bedankt.
Met Free en Hans heb ik het best gehad.
Adieu ik weet niet waar je ben en stuur dezen maar naar Egmond.
Hart. groet van
je liefh.
moeder.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 augustus 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 12 August. 99
Hartelijk gefeliciteerd beste Wim met je jaardag. Dat je dien nog vele jaren moogt
beleven met vrouw en kinderen in gezondheid & voorspoed! Ik wou je wel graag 't
gewone cadeautje doen zenden maar daar ik je van de week niet heb gezien weet
ik niet waar je op 't oogenblik bent & of 't in ontvangst kan worden genomen, maar
wat in 't vat is verzuurt niet. Zal ik je nu weer een ankertje rooden wijn sturen of hebt
je liever iets anders? 'T spijt me erg dat je mijn vorigen brief zoo hoog hebt
opgenomen daar 't volstrekt niet in mijn bedoeling lag je eenig verwijt te maken. Ik
hoop je dus gauw eens te zien om de wederzijdsch onaangenamen indruk
uittewisschen.
Wel m'n groeten aan Betsy
je je zeer toegenegen.
Vader.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 augustus 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 13 Augs. 99
Beste Wim,
Wij feliciteeren je van harte met dezen dag en hopen dat je dien nog heel lang
vieren mag, in het bezit van je vrouw en je kinderen en dat je nooit iets mag hinderen.
Al mocht je in volgende jaren niet zooveel geld kunnen sparen om in je ijzeren
ledikant van onzen sigaren fabriekant je beenen niet uittesteken. Daar moet je je
hoofd niet meê breken!
Je kunt dan je leven niet wagen en een van je vrienden niet plagen door veel te
ver de Zee
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[1:2]
in te gaan, terwijl hij vóór de branding blijft staan.
Ik dank je wel voor de artisjokken, die Gerrit voor ons op wist te dokken en zie
voor mijn oogen je prettigen bol bij dezen gelukwensch van je vriend

Nol.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 september 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 3 Sept. 99.
Beste Wim,
Van middag vier uur is er terwijl ik in zee was (bij het Oranje Hôtel) een man
verdronken. Toen ik er inging (mijn dertiende zeebad in dezen zomer) stond die
bruine baardman tot aan zijn knieën in het water. In het voorbijgaan, de zee was
hoog en het was eb, vroeg ik: ‘Waarom sta je zoo ver in het water?’ ‘O, ik roep dien
man’, antwoordde hij. Ik zag nog twee jongens in zee, een beetje te veel rechts,
naar IJmuiden. Ik hield linksaan,
[1:2]
omdat de wind en de zee rechts trokken. Ik liet een paar hooge golven over mij heen
gaan, en zag toen de bruine baard met een grooten hengel rechtsaf de zee ingaan
nadat twee vrienden van den drenkeling naar het strand waren geloopen om hulp
te vragen. Hij schommelde tot aan de schouders in het water. Toen kwam het
Zondagsche, Zandvoortsche publiek naar onze koetsjes hollen. Ik dacht, ze zullen
er hem wel uithalen. Vanwege mijn kippigheid heb ik den man in het geheel niet
gezien. Maar de bruine baard kwam
[1:3]
terug zonder man, en de twee vrienden liepen in hunne badbroekjes met nog een
paar badknechten langs het strand, gevolgd door het publiek naar de koetsjes. Mijn
plezier was er af en ik ging er ook uit. Toen zei de eene vriend, dien de badknechten
in zijn koetsje wilden hebben: ‘Je hebt goed praten, hij verzuipt, zendt dan een boot
in zee’. Aan de intonatie hoorde ik en aan het gezicht zag ik dat hij geen mijnheer
was. Een boot kwam er niet, en ik heb niet gezien dat er verder iets gebeurde. O,
ja, de badbroekjesman stond boven op mijn koets in den blinde
[1:4]
met lijntjes te gooien. Toen de bruine baard vlak bij den drenkeling was, had hij zijn
hand zien verdwijnen.
Het publiek gaapte mij aan, op het oogenblik dat ik mijn koetsje uitstapte, en ik
was kwaad op de zee.
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Bij het Badhotel ligt ten minste een bootje. De bruine baard had moeten gaan
redden toen hij met mij sprak. Eigenlijk is het een schandaal.
Je moet niet denken dat je je met zwemmen redden kunt als je te ver in zee bent
gegaan.
Dag Wim!
Je
Nol.
Mien wilde gelukkig niet mee. Wat zou die geschrikt zijn!

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 7 september [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag 7 Sept.,
Beste Wim, ik hoor van Nol dat je 't op 't oogenblik niet te best hebt. Ik wou wel
eens, dat je me schreef of we een dezer Zondagen elkaar niet (Je moet toch hier
ons eens zien, is 't niet?) eens ontmoeten kunnen. Als ik dan kan (waar heel wel
kans toe is, ten minste van 's morgens te beginnen; niet van Saterdags avonds)
wou ik zoo dolgraag eens met je zijn, ter opbeuring van jou en om mij. Nu de man
van wien ik mijn dingen moest leeren, weg is en ik er alleen voor sta is 't, wat
natuurlijk zal beteren, een harde dobber. Alles moet netjes zijn, en als ik een kladje
gemaakt heb van een epistel met maren en tegen maren, merk ik aan 't end, dat er
een regel is over[1:2]
geslagen en moet ik weer op nieuw beginnen. En onderwijl hoopen waar aan ik nog
beginnen moet voor m'n neus en om dan 't eenvoudigste zaakje op te knappen,
moet je voor 5 minuten werk soms een uur allerlei voorbereidende dingen doen. Ik
v.

n.

kan zeggen, dat ik ingespannen bezig ben van 8½ tot 11.30 met een etens uurtje.
Want om 6 uur kom ik thuis met een berg rommel bij me en begint 't lieve leven van
voren aan. Dit is den reden, goede Wim, dat je zoo niets van mij hoort. Maar na
Nols brief, denk ik altijd aan je met groote genegenheid. Denk eens over zoo'n
Zondag.
Hartelijke groeten
je
Jan

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Den Haag
Datum: 9 september 1899
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1031
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[1:1]
[briefhoofd Café Riche, Den Haag]
Saturdag avond
9 Sept. 1899
'k Moest van daag plaats maken bij Jan en Mies voor den ouden heer Adelink - heb
nu mijn intrek genomen in de Twee Steden. Maandag, als je geen telegram krijgt
kom 'k nog niet thuis, - als 'k maandag klaar kom bij Mouton dan wèl maar dat is
bijna zeker van niet maar dàn telegrafeer 'k nog. Als je niets hoort kom 'k Dinsdag
avond thuis. Wederwaardigheden vertel 'k wel.
Dag Beb, veel groeten van
Pim
Geef de kleine mannen 'n klappertje van Vafie.

E.J. van Wisselingh & Co. [J.H. de Bois] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 september 1899
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co. inv.nr. 30, p. 268

[1:1]
21 Sept. [189]9.
Den WelEd. Geb. Heer. W. Witsen.
Ede.
WelEd. Heer,
Ingevolge opdracht van den heer Groesbeek hebben wij het genoegen u ingesloten
te doen toekomen
1 Bankbillet van f 100.- FO 3852
1 idem van f 100.- GE 9487.
Hoogachtend, met beleefde groeten,
Uw dw.
o

E.J. VAN WISSELINGH & C ,
p.o. deBois

Willem Witsen (Guillaume Witsen) aan J.J. Reyseger
Plaats: Ede
Datum: 24 september 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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WelEdelGeb. Heer
Jacobus Voyageur.
WelEdelGeb. Heer,
Veroorloof mij U erkentelijkheid voor de door U betoonde belangstelling in Jan
Hofker, mijn vriend, deze etsen aan te bieden. Zeer zou ik het waardeeren, indien
zij mochten worden aanvaard als een blijk van de sympathie, die wij beiden voor
Hem gevoelen.
Met de meeste achting, heb ik de eer te zijn,
Uw dw.
Guillaume Witsen.
Ede
24 Sept. 99.

J.J. Reyseger aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 26 september 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's-Gravenhage, 26. 9. '99.
WelEdelgeboren Heer,
Dat ik een beetje erg verlegen stond tegenover uwe etsen, behoef ik wellicht niet
te zeggen. In het eerste oogenblik maakte uw vorstelijk geschenk mij een weinig
verdrietig omdat ik meen dat aan iemand - en nog wel een goeden vriend - een
dienst bewijzen gelijkstaat met een weldaad aan zich zelf.
Uwe slotzinsnede troostte me en als zoodanig wil ik het ook opgevat zien en heel
graag in blijdschap aanvaarden, als een blijk van sympathie voor onzen Jan.
Mag ik ten slotte ook nog een woord zeggen over de etsen zelf?
Als Amsterdammer van geboorte gevoel ik veel voor die stad, vooral voor die
gedeelten, welke langzamerhand verdwijnen, - het Amsterdam qui s'en va.
[1:2]
Daarom zijn herinneringen aan zulke goed-geziene plekjes als op uwe etsen
afgebeeld zijn, mij bizonder aangenaam.
Ten tweede beschouw ik - bij het klimmen der jaren - de kunst van een Israëls,
Carsten en ook van u, met het merkteeken van stillen eenvoud op het voorhoofd
(kunst zonder onnoodige verciering, zonder literatuur zou ik bijna zeggen) als
wegbereidster naar het ideaal der toekomst - eene kunst, welke door ieder zonder
onderscheid zal verstaan worden, uitgedrukt in de wereld-gevoelstaal.
Met bizondere hoogachting heb ik de eer te zijn.
Uw dienstvaardige Dienaar
J.J. Reyseger.
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Albert Verwey aan Willem Witsen
Plaats: Noordwijk aan Zee
Datum: 29 september 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Noordwijk/zee
r.

29 Sept 99
Amice,
r.

Er is een plan in de maak om de Thijms op hun koperen bruiloft (26 Nov a.s.)
een lijfrente te geven, groot genoeg om alle losse bijdragen voor goed te doen
ophouden. Als je bedenkt hoe onzeker voor hem en zijn gezin en hoe
demoralizeerend te gelijk dat noodzakelijke gebedel is, en hoe lastig en
ondoeltreffend zelfs voor de menschen die geen eind zien aan het bijdragen, - dan
zul je 't zeker eens zijn dat, indien
[1:2]
het mogelijk was aan dat alles met één slag een end te maken, die voor alle partijen
gewenscht zou zijn. Je weet dat tot nu toe één fonds bestaat, beheerd door van
Eeden en van der Horst. Dat bracht zoowat f 500.- op. Door verschillende andere
personen werd misschien datzelfde bedrag nog eens opgebracht. Onze bedoeling
is nu (nl. van Gorter, Veth en mij, in overleg met dat fonds) een kapitaal bijeen te
brengen dat aan lijfrente misschien f 1000.- per jaar verzekert, en
[1:3]
dat te vinden in aandeelen van f 500.-. Voor de kontribuanten aan het fonds is dit
een eenvoudige kapitalizeering. Tegen 4% berekend kost het hun zelfs jaarlijks
maar 20 gulden. We hebben daarom wel hoop het volle bedrag bij elkaar te krijgen.
Liefst ontvingen we het geheel van kameraden, vrienden en bewonderaars. Als een
persoonlijk geschenk van hen zou het Thijm dan worden aangeboden. Acht
aandeelen zijn dadelijk
[1:4]
genomen, door ons drieën, door Martha, mevrouw Jolles, de Holsten en nog een
paar. Mag ik ook op jullie rekenen?
En nog iets. Zou jij op Tholen invloed kunnen aanwenden? Zijn er nog anderen
die je vindt dat in aanmerking komen? Heel graag krijg ik op een en ander spoedig
antwoord.
Hartelijke groeten ook aan Betsy
t.t.
Albert Verwey
Zouden de Crolls niet in aanmerking komen en zou jij ze willen vragen?

Willem Witsen aan Albert Verwey
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Plaats: Ede
Datum: 1 oktober 1899
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18020

[1:1]
Ede 1 october 1899
Amice,
Ik vind dat een heel aardig plan en zou wel graag een aandeel nemen, - doch
daar ik nooit over groote sommen heb te beschikken en het welslagen van mijn
werk altijd eenigzins dubieus is, kan ik mij niet verbinden f 500 te zenden voór 26
nov. (onder ons 'n ongelukkige datum!). Mocht men mij echter willen toestaan in
den loop der eerste drie maanden het bedrag te storten, dan wil ik mij daartoe gaarne
verbinden. Wat het slot van je brief betreft: Tholen zie 'k sints jaren niet meer - maar
met Croll zal 'k graag eens over deze kwestie spreken; 'k ga dezer dagen naar Dordt
en kom dan wel in Rotterdam.
Wil mij, als je gelegenheid hebt, even melden of je mijn voorstel aannemelijk vindt
en geloof mij,
met hartelijke groeten, ook aan Kitty
t.t.
Willem Witsen

Gerrit Willem Dijsselhof aan Willem Witsen
Plaats: Haarlem
Datum: 4 oktober 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Haarlem, 4 Oct. '99
Beste Witsen,
Het spijt ons wel dat we vandaag niet thuis waren, we hadden maar eens vrijaf
genomen en waren in Amsterdam gevlucht; hadden we geweten dat jij kwam dan
was dat niet noodig geweest. Ik hoop nu maar dat deze vergeefsche reis je niet zal
afschrikken om nog eens te komen; ik heb nu net een stoel zoover dat ik denk hem
te kunnen laten uitvoeren en ik had graag gehad dat je hem eens gezien had. 't
Schiet anders nog zoo heel hard niet op maar 't komt er toch wel hoop ik.
We zagen vanmiddag een ding van je bij van Wisselingh voor het raam, dat zag
er mooi uit. We hoorden dat je er nog pas een paar andere ook gehad hebt.
Als je nou eens denkt: morgen zou het bij toeval wel eens kunnen gebeuren - zoo
er niets in den weg komt - dat ik niet onmogelijk in Haarlem kwam schrijf me dan
even een lettertje dat je zoover bent - dan blijf ik thuis als ik kan en kom je dan niet
dan kom je wel een anderen keer.
Wees met Betsy en de driemanschap hartelijk van ons gegroet
Dijs
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Willem Witsen aan Albert Plasschaert
Plaats: Ede
Datum: 9 oktober 1899
Verblijfplaats: RKD, brievencollectie Plasschaert

[1:1]
Ede 9 October 1899.
den heere Alb. Plasschaert
te 'sHage.
WelEdelgeboren heer,
Graag zou ik de beide teekeningen ter reproductie voor uw tijdschrift willen afstaan
doch heb ze niet in mijn bezit. Veroorloof mij U te verwijzen naar de heeren E.J.
o

van Wisselingh & C 23 Spui Amsterdam, die U ongetwijfeld gaarne in de
gelegenheid zullen stellen de bedoelde teekeningen te laten reproduceeren.
Geloof mij intusschen
hoogachtend
WillemWitsen

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Ede
Datum: 9 october 1899
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Ede 9 October 1899
Amice,
Ik heb maar eén dag in Dordt gewerkt, moest de volgende dagen in bed blijven
en ben hier Saturdag avond ziek gearriveerd - 't is echter niet van belang zoodat ik
hoop een dezer dagen weer naar Dordt te kunnen vertrekken.
Intusschen krijg ik bijgaande twee brieven: mogelijk vindt je het practisch dat er
over mij gesproken wordt - mijn ijdelheid blijft er buiten. Beide heeren Zilcken en
Plasschaert heb 'k naar jullie verwezen daar ik niet weet waar mijn werk is. Hierbij
een lijstje van wat 'k tot mijn beste werk reken. Overigens laat 'k jou natuurlijk graag
vrij om te schrappen of aan toe te voegen. Maar als 't nu toch gebeuren moet zou
'k 't wel graag zoo goed mogelijk willen hebben.
[1:2]
Als je mij deze week soms noodig mocht hebben is mijn adres bij Boudier, - terug
komende van Dordt kom 'k even bij jullie aan.
Met vriendelijke groeten
t.t.
WillemWitsen
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P.S. Ik heb de etsen van Teyler niet meê gekregen, op verzoek van Scholten die
ze zoo gauw niet uit de lijsten kon laten nemen. Hij zou ze echter aan de firma
terugzenden; wil jij ze dan maar vernietigen? Adieu.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 9 oktober 1899
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 117

[1:1]
Amice,
Ik ben heel gevoelig voor de eer en hoop dat onze vriend Timmerman het er goed
afbrengt. Ik heb een lijstje van 't werk dat volgens mij in aanmerking komt gezonden
aan Eilers want ik zelf weet ook niet waar die dingen zijn.
Wees dus zoo goed het verder maar met Eilers te behandelen.
Met vriendelijke groet,
t.t.
Willem Witsen
Ede 9 October 1899.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Dordrecht
Datum: 11 oktober 1899
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 949

[1:1]
Dordt 11 october '99
Gisteren avond kreeg 'k den brief die je mij opzond. Hij was van Repelius die Zondag
wou komen met Reich. Ik heb hem geantwoord dat mijn plan was Zondag niet thuis
te komen daar 'k werk heb waarschijnlijk tot Dinsdag en 't voor dien eénen dag niet
de moeite was - maar dat 'k als hij geen anderen dag kan wel thuis zal zijn in welk
geval 'k nog 'n woordje van hem verwacht. Als 'k antwoord krijg telegrafeer 'k wel
weer, - maar 't lijkt me waarschijnlijker dat hij niet zal komen. Dan kom 'k Maandag
of Dinsdag. - 'k Ben weer net zoo verkouden als toen 'k Saturdag naar huis ging en
wou wel dat 'k van middag weer kon gaan. Maar 't weer is mooi en uit m'n raam kan
'k wel werken hoewel 'k me niks prettig voel. Als 't soms erger wordt kom 'k misschien
morgen of overmorgen thuis en dan laat 'k alles in den steek, voor dit seizoen.
Hebben de jongetjes veel plezier gehad bij mevr. Grandmont? Ik vond 't erg naar
dat je niet nog 'n eindje meêging,
[1:2]
ik had tòch al zoo 't land dat 'k gaan moest. Ga je nu nog met Pam naar Amsterdam
van de week; - 'k zou 't maar doen: Timmer heeft hem in zoo lang niet gezien en 't
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kan nu gemakkelijk. Die vorige brief was van Dijs wanneer 'k 's in Haarlem kom, en een van jou maar dat had je me allemaal verteld wat er in stond.
Dag lief, schrijf nog 's en geef de drie mannen 'n hartelijk klappertje van
Vafie.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 16 oktober 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag, Franklinstraat 44
16 Oct. '99.
Beste Wim,
Wat was ik blij met je briefje: ik had in zoo heel lang niets van je gehoord. Er is
natuurlijk heel wat met me gebeurd in den laatsten tijd: en ik merk, tot mijn geluk,
dat ik oneindig veel levenslustiger en frisscher ben geworden, dan ik in de laatste
jaren was geweest. Daar is Jeanne de schuld van, met wie ik door overeenkomst
van temperament, zoo mooi harmonieer, als ik niet had gedacht, dat mogelijk kon
zijn. Ik had wat vertaalwerk
[1:2]
weten te krijgen en voor de opbrengst daarvan ben ik naar den Haag verhuisd. Maar
de kosten daarvan zijn mij niet meegevallen, zoodat ik op het oogenblik vrij wel op
zwart zaad zit. Maar als je 't missen kunt, weet ik wel, dat je mij helpen wilt. Ik heb
je er dan ook niet over durven schrijven, want ik begreep wel, dat je zelf in
moeilijkheden zat.
Nu schrijf je mij: ‘Kom je niet eens kijken?’ en ik moet je zegen: ik had er juist over
gedacht, je te schrijven of ik niet eens komen kon, om wat met je te praten. Ik heb
dikwijls nut gehad van je praktischen raad, en nu er een groote
[1:3]
verandering in mijn leven op handen is (over een maand of drie zal ik gaan trouwen,
nl.) zou ik zoo graag eens met je willen spreken. Als je mij dus eens een dagje kunt
hebben, wat ik hoop, meld het mij dan. Maar zeg, als je kunt, van mijn plannen niets
aan Betsy. Want ik heb al meermalen ondervonden, dat de familie v. V. en ik
menschen zijn, die van elkander niets begrijpen kunnen. Het temperaments-verschil
is te groot. Misschien kan je mij dan een retour derde klas, den Haag-Ede zenden,
maar als je dat niet kunt en mij toch wilt zien,
[1:4]
schrijf het mij dan, dan zal ik zien of Hein of v. Looy mij helpen kan. Verdere
beschouwingen zal ik dan maar uitstellen, totdat ik je spreek,
en geloof mij voor altijd
je
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Willem.

Aegidius W. Timmerman aan Willem Witsen
Plaats: Voorburg
Datum: 18 oktober 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Voorburg Zondag 18 Oct. 99
Beste Wim,
Mijn plan was geweest je niet voor woensdag te schrijven. Ik zou je dan kunnen
opgeven welken dag ik vrij had - want er is op school een verandering in de lesuren
op handen die Dinsdag in den raad wordt bepaald - maar nu zal ik maar niet langer
wachten na je briefkaart.
In de eerste plaats zeg ik je dank voor je invitatie, ik wil dat graag doen want ik
ben heel arm op 't oogenblik. Ik heb zelfs - vertel het niemand - een groote som
moeten leenen en na oneindig veel moeite eindelijk gekregen om al lang loopende
schulden te betalen, en daar ik elke maand een gedeelte
[1:2]
wil afbetalen houd ik maar een bagatel over om van te leven.
Vandaar dan ook dat ik met vreugde het verzoek van Zilcken aannam om wat
over je te schrijven in Elzevier. Nu zal je het misschien wel pedant vinden om mij
aan te matigen dat ik je werk kan beoordeelen maar ik zal er mijn best voor doen
en als je mij wat van je streven en opvattingen wil vertellen zal het wel een leesbaar
stukje worden. Ik vind het een bewijs van je gemis aan eigenwaan dat je dadelijk
hebt toegestemd in het laten behandelen van je persoon. Ik heb er onlangs nog een
discussie over gehad met Hoytema die vond dat jonge menschen die nog niet er
waren, hij bedoelt ‘arrivé’ - welk serieus kunstenaar is ooit! arrivé - geen
levensbeschrijving van zich laten drukken. Ik meen evenwel dat een artiest een
grand seigneur moet zijn, wien het volkomen onver[1:3]
schillig is wat een ander met zijn geschonken goud doet en omdat hij voor het publiek
werkt ook het publiek zijn werk moet laten zien, onverschillig of het publiek dat kan
beoordeelen of niet. Zoo scrupuleus zijn alleen maar halve kunstenaars.
En dan een sociaal demokraat die zoo exclusief wil zijn! Is 't niet belachelijk! En
kan er niet van een slecht of gebrekkelijk tijdschrift een groote kracht ten goede uit
gaan. Werk jelui niet voor de menschheid! En niet voor een paar pedante individuen
zooals ik en vijftig anderen die zich verbeelden meer te genieten dan de groote
massa. Is misschien niet het slechtste tijdschrift omdat het 't meest gelezen wordt
juist daarom het best geschikt om het mooie wat er gemaakt wordt onder de
menschen te brengen en ze op te voeden tot een beter een gelukkiger leven. En is
de drang die jelui doet werken misschien niet
[1:4]
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de essence van het levensbeginsel in de menschheid die streeft om zich zelf in 't
leven te houden en in zijn dieper leven bewust is van te moeten sterven wanneer
zij zich niet dagelijks vervolmaakt? En moet je dan godbetert als een gierigaard het
moois dat in je leeft voor je zelf houden. Er is geen grooter leugen dat het ‘paarlen
voor de zwijnen werpen’. En het is een arm artiest die zijn gaven niet met vrijen
hand uitstrooit over de menschheid. En als hij veel geeft wat dondert het dan of het
zaad voor de helft niet opkomt. Maar dat begrijpen die ezels niet, dat prutst met
puntjes en lijntjes en krakelingen en gesymboliseerde palingen en gespiritualiseerde
zeekwallen om toch maar vooral niet dadelijk begrepen te worden. Maar oh wee
hun lugubere naaktheid gluurt door de gaten van hun versleten galarok en armoede
van ziel en hart is er de voering van.
[2:5]
En dan, lullen ze goddome nog over gemeenschapskunst, alsof niet alle kunst,
echte kunst gemeenschapskunst is. Alsof er een enkel mensch zal zijn over ja! God
weet hoelang, maar toch eenmaal, die da Vinci of Rembrandt of Delacroix niet zou
kunnen begrijpen. Ja hun kunst dat is geen gemeenschapskunst dat is kunst van
kleine kringetjes die ze in het water spouwen, kunst van kikkertjes die als
harlekeintjes spartelen en kwekkeken, kunst van veertjes waarmee ze je in je neus
kriebelen dat je 't ineens uitbarst van 't lachen. En wat het ergste is ze zijn niet alleen
klein maar ook harteloos ja dat is het ergste. Geen mensch kan kunstenaar zijn die
niet goed is. En als ik hoor van een artiest dat hij als mensch oneerlijk is of onoprecht
vertrouw ik zijn kunst niet. Maar ik zit je maar te verveelen met mijn geklets en ik
wou je nog
[2:6]
even zeggen dat ik nooit anders kan als desnoods Woensdags na tien uur tot
s'avonds en Saturdag na 12 tot Zondag avond. Dus beschik maar over mijn tijd. Ik
moet 25 november inleveren, het stukje is voor 't Januari nummer, en wil graag een
week of 2½ - 3 hebben om het te maken. Als we dus elkaar eens a.s. Saturdag in
Amsterdam vonden? Moet ik aan die eigenaars schrijven?
Nu kerel tot ziens. Groet Betsy hartelijk van mij.
t.t.
T.
Ik krijg nog wel een anderen middag vrij, wat Dinsdag beslist wordt maar dat is toch
pas na 12 en geeft niets om te zien.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Ede
Datum: 18 oktober 1899
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Ede, 18 Oct. 99
Beste Willem,
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'k Zal 't erg prettig vinden als je eens 'n dagje wil komen; deze week ga 'k echter
weer naar Amsterdam en weet nog niet zeker wanneer 'k thuis kom. Misschien kom
'k je wel in den Haag opzoeken want waarschijnlijk moet ik in 't begin van de volgende
week daar even zijn.
In ieder geval schrijf 'k je dan nog wanneer 'k weer thuis ben.
Met hartelijke groeten
je
Wim.

Willem Witsen aan Albert Plasschaert
Plaats: Ede
Datum: 18 oktober 1899
Verblijfplaats: RKD, brievencollectie Plasschaert

[1:1]
Ede 18 Oct. '99
WelEdelgeboren Heer,
In antwoord op uw schrijven van gisteren moet 'k U melden dat 'k geen teekening
zwart & wit of iets dergelijks tot mijn dispositie heb.
Hoogachtend
Witsen

J.L.H. van Schendel-Lippe aan Willem Witsen
Plaats: Vlaardingen
Datum: 20 oktober [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Vlaardingen 20 oct.
Geachte Heer!
Zeer blij was ik Uw brief te ontvangen en er uit te vernemen dat U een stelletje
[mooije[?] kippies voor mij heb, hartelijk dank ik U bij voorbaad. Vriendelijk verzoek
ik U ze zoo lang te houden tot ik weer in Amsterdam ben, begin Nov. denk ik weer
in Amsterdam te wezen, dan zal ik U terstond kennis geven, mocht U soms in A.
komen en U heb lust om mijne fokkerij te komen zien zal het mij zeer aangenaam
zijn.
Met achting teken ik mij
wed. Van Schendel
Hofsingel 25.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
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Plaats: Wimbledon
Datum: 20 oktober 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oct 20. 1899
King's College
d.

Worple R
Wimbledon. London.
Beste Wim, Ik zit weer in London zooals je ziet, of heel dicht bij tenminste, twintig
minuten van Waterloo zoowat, en dus ook zoo half en half buiten, ofschoon het hier
daarvoor te fashionable is. Je kent de plaats zeker wel, het is de mooiste aan dezen
kant van de rivier. We hebben hier de grootste Common en dáár zijn plekjes nog
landelijker dan bijv. Apeldoorn. Vooral nu met dien prachtigen herfst dien we hebben
is het hier zoo mooi dat ik met plezier hier een heelen Zaterdag rondwandel, en veel
liever dan in London, want daar is het aardiger in December als we meer bruine
misten hebben. En
[1:2]
bovendien heb ik geen tijd om in London rond te slenteren. Ik heb een tamelijk
plezierige plaats en mijn baas is een fatsoenlijk man, een Schot - hij doet je eventjes
aan van Eeden denken, maar aan een aardigen v. Eeden - hij is bijv. dol op soldaten,
maar ik geloof dat de gelijkenis 'm alleen maar in zijn neus zit en die is leelijk. Het
werk dat ik hier heb is wel niet licht, maar het bevalt me zoo toch beter dan in
Amsterdam, niks anders doen dan examenwerk; juist omdat ik zoo weinig tijd voor
mezelf heb ben ik vlijtiger, en in Amsterdam, zie je, daar was altijd tijd genoeg voor
andere dingen. 's Morgens na mijn pijpje bird's eye begin ik de jongetjes de
rekenkunst te onderwijzen, en de Heilige Schrift, en wat al niet, en dat gaat nog al
raar; met rekenen bijv. heb ik zelf nog al last, vooral met Engelsche
[1:3]
maten en gewichten; ik houd er een manier op mijn eigen op na om sommen uit te
werken en het gebeurt dan ook bijna elke les dat een van de jongens een manier
weet veel korter en practischer, en zoo leer ik van hun, ofschoon zij natuurlijk denken
dat de meester, die een paar voet grooter is wel veel knapper moet zijn.
Met het eten ben ik niet zoo in mijn schik; ik ben wel zoo'n erge lekkerbek niet,
want als mijn honger gestild wordt ben ik al tamelijk tevreden, maar ik eet altijd
samen met mijn baas, en die is opgevoed in een gehuchtje ergens in het noorden,
zoodat hij er beter aan gewend is te leven van meat, porridge, en whisky. Behalve
de whisky krijg ik net als hij een paar lappen vleesch en één aardappel, en dat elken
dag. Alles genoeg, ja, maar vooral nu ik weet dat je in London uitstekend
[1:4]
kan eten, heb ik nu en dan wel eens trek in iets anders. Je kan me dan ook dikwijls
op de Common zien loopen met een groote zak appelen, daar ben ik razend op nu
ik nooit groenten zie; in de vijf weken dat ik hier ben heb ik zeker al 10 sh. uitgegeven
voor appelen, en ik moet me dan ook een beetje gaan intoomen. Vijf weken achter
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mekaar beef of mutton en een aardappeltje, en niks dan dàt - nou ik zou jou wel
eens willen zien.
Laat me nu eens van je hooren, hoe Betsy en Pam het maken en Eric & Odo. Of
moet ik misschien weêr 3 maanden wachten voor je schrijft? Als het maar niet zoo
lang duurt als zekere portretten - maar die ben ik van plan in de Kerstvacantie zelf
te komen halen.
Doe mijn hartelijke groeten aan Betsy. Een hand van
t.t.
Arthur.

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Ede
Datum: 8 november 1899
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
Ede 8 nov. 1899
Beste Arthur,
Ik ben geen briefschrijver en 'k zou je waarschijnlijk ook nu niet geantwoord hebben
op je brief, hoe prettig of 'k 't ook vind 's iets van je te hooren, maar nu moet je me
toch 's zeggen waar 't adres is van Mevrouw je moeder. Eenigen tijd geleden heeft
ze mij geschreven en mij gevraagd om Bantans; 'k heb haar toen geantwoord dat
'k haar heel graag 'n haantje en 'n paar hennetjes zou geven van de zilver-ditos
maar dat ze nog te klein waren. Ze heeft mij daarop verzocht de diertjes te houden
tot zij verhuisd zou zijn naar Amsterdam in de maand november. Ik veronderstel nu
dat ze verhuisd is en zou haar gaarne de kippetjes zenden maar weet nu haar adres
niet. Toe, licht me daaromtrent eens in, wil je? 't Gaat ons allen
[1:2]
hier heel goed, - de jongens worden met den dag aardiger en gezelliger: je moet
dat gekheid-maken zien van Erik en Pam en van beiden met den kleinen Odo! - De
tuin ziet er nu ook mooi uit met den herfst en de kippen loopen nu weer los, - dat is
altijd heel aardig. De meesten zijn door de rui - er is er nog maar eén - de Orpington
haan - die er op z'n bespottelijkst uit ziet, - hij kan bijna niet uit z'n oogen kijken, z'n
kam is blauw en in eén gekrompen en in z'n staart zit nog eén veer, of-ie er in geprikt
is door een of anderen ondeugenden snaak! - Je vriend, de brown-red ouwe kriel,
die altijd zooveel te klagen heeft - en nòg altijd - is onder handen genomen door z'n
twee contribunalen, de zwart Bantans en bij die gelegenheid heeft hij de achterhelft
van z'n kam op 't slagveld achtergelaten. Verder is Paasch eenigen tijd
[1:3]
uit logeeren geweest op de hei bij de kudde om niet te vergeten hoe z'n
stamgenooten er uit zien - maar morgen komt ze terug.
De ratten zijn fleuriger dan ooit maar de eéne muis treurt nog altijd om z'n
eenzaamheid: 'k woû maar dat je me 'n adres kon geven om 'm 'n vrouwtje te
verschaffen.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik ben erg ingenomen met je tegenwoordige conditie: die beef of mutton en 'n
aardappeltje elken dag lijkt me prachtig - 'k watertand ervan!
Je portretten liggen nog altijd klaar: 'k heb zelfs nu cartons erook voor - tegen dat
je terug komt zal 'k zorgen dat ze klaar zijn, - 'k hoop maar dat de komeet geen
spaak in 't wiel zal steken!
Nu adieu, tot ziens - schrijf me 's gauw, wees hartelijk gegroet van ons allen en
geloof me, met 'n hand,
t.t.
WimWitsen
Kom je wel 's bij v. Wisselingh?

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 25 november [1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 25 Nov.
Mon très cher,
We hebben hier bezoek gehad van Willem en zijn meisje Maandag van 8¼ precies
tot 9¾ precies. Ze gaan 4 Januari trouwen en dan gestoffeerd leven. Of bij de
stoffage ook een wieg is, weet ik niet. Willem is niets veranderd; hij heeft me driemaal
gevraagd of ik van Deventer kende en me verteld, dat hij met van der Goes op
minder goeden voet leefde, omdat v.d. G. eens geschreven heeft over Sophokles
zus en Willem daarop geantwoord heeft Sophokles zoo. Echt Willem! In gewone
tijden rookt Willem 40 sigaren daags (ik dacht 't te besterven, alleen bij de voorstelling
hoe iemands tong er dan moet uitzien), doch tegenwoordig nu hij den heelen dag
bij zijn meisje is, rookt hij er slechts tien. Op freule Van St. heb ik geen kijk en had
ik ook een slechten kijk vanwege het lamplicht, maar ik heb met genoegen gemerkt,
dat toen Willem haar op een zeer zware proef stelde zij zeer kalm bleef en hem met
verwondering en niet met boosheid aankeek. Er gebeurde n.l. het volgende: Willem
schijnt in ongerustheid te verkeeren of een zeker voor de trouwerij benoodigd stuk
geteekend moet worden door Mevr. Stuwe; vandaar dat hij telkens over dat document
begint: ‘Jan, dat ik je nog eens vraag van dat stuk.....’ Dat stuk is de moederlijke
goedkeuring tot het huwelijk en in een oogenblik van abstractie (er was reden voor),
toen ik van dat stuk 't eerst hoorde en voor me zelf concludeerde, dat Jeanne
beneden de 30 was, uitte ik dit naïvelijk.
[1:2]
(Wat Jeanne heel gewoon vond, naar 't scheen.) Doch Willem die dit een komieke
truque vond kreeg een bui, reed met de fauteuil steeds achteruit door de kamer,
alsof hij door 't venster wilde, schopte met zijn beenen en gil-lachte zonder eind.
Jeanne keek hem glimlachende en met verwondering aan.
Als ‘enfant terrible’ was Willem bij het gaan zitten, toen hij kwam al direct
begonnen: ‘Jan, wat doe je deftig.’ Echt Willem.
Het jonge paar loopt geen van beiden. Willem vind er geen aanleiding toe, want
hij zit bij Jeanne (tot ze met Kastenmakers uitgaat) en Jeanne loopt nooit en kan
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niet loopen. Jeanne ziet heel bleek, met een beetje breed neusje, kuiltjes in de
wangen en ijskoûe handen. Jeanne mag wel een hartversterkinkie hebben.
Willem heeft zijn stok terug gevonden, die eens achter gelaten door een vorig
huurder van Juffr. Verheyen in de v.d. Heydenstr. langen tijd zijn steun was en hem
nu weer door Hein is uitgeleverd. De stok is door de jaren ¼ korter geworden.
Hij heeft met ontzetting gehoord, dat ik 't, hoe oûer ik word, hoe drukker krijg. En
op de Maris-tentoonstelling zijn ze niet geweest.
Met Nol heb ik Zondag een rendez-vous gehad. We hebben heel genoegelijk
gewandeld en in Riche gegeten. Je zit daar wel een beetje, Brusselsch, op mekaar
om goed te kunnen praten. Dinsdag, na de Comedie, heb ik met Nol een
[1:3]
uurtje zitten praten en hem toen naar den trein gebracht.
De drukte is hier nog altijd hoopeloos en de vele handen, waardoor je brieven
gaan en die er elk wat van zeggen of kunnen zeggen, maken 't verblijf hier niet
aangenaam.
De heer Rsgr., jou bekend, heeft mijnen onmiddelijken chef op een portaal eens
de waarheid gezegd, maar ik geloof niet dat dit veel zal helpen, want de zaak is te
gecompliceerd om er zoo eenvoudig een oplossing voor te vinden. Ook heeft hij mij
vóórgedaan hoe ik doen moest om mij te verweren. Goed gemeend, maar elkeen
is nu eenmaal wat hij is en ik kan wel eens uit mijn slof schieten en goed ook, maar
dat gaat meer door impulzen, wier al of niet aanwezig zijn mij vooruit onbekend zijn.
Ik heb me in elk geval voorgenomen als ik niet iets uiterst dringendst om handen
heb altijd alles voor jou en Nol te laten staan. Dat is ook zoo wat van Nol zijn raad
in deze. Hij heeft daarbij naar een gefingeerd pak papieren naast zich op de grond,
over zijn neus, door zijn lorgnet gekeken.
Beste Wim, nu komt de groote zaak: Wanneer kom je weer eens hier. Ik had
gedacht over vier weken, maar dat, zei Nol, was zeker verkeerd begrepen en je was
op 't moment met twee teekeningen
[1:4]
bezig. Die zullen nu wel langzamerhand af zijn. Je bent als allebei hartelijk, hartelijk
welkom. En als je komt, maar niet te gauw weer vertrekken. De Transvaal gedachten
rusten op 't moment; de bedoeling was in mijn een-beetje-moedeloosheid er met
Marie en Jantje heen te trekken en in Kaapstad te gaan wonen. De posterij hier is
wel een eenigszins hoopelooze geschiedenis. Gelukkig dat ik er telkens weer wat
boven op kom. Kom je gauw.
Groeten aan B. en de kinderen
t.t.
Jan

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Sluis
Datum: 27 november 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Sluis 27 Nov. '99
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Beste Wim, 't is al een heelen tijd, dat ik niets meer van je hoorde, alléén zag ik
dezer dagen in de couranten, dat je weer exposeert en wandelt op de paden van
arbeid en glorie. Ik heb me vast voorgenomen, zoodra mijn werk en betrekking het
toelaten, je eens in Ede te gaan opzoeken, al is het dan ook maar voor een dag,
want ik verlang er erg naar je daar te zien. Ik was tot mijn spijt verleden winter in
een suffen toestand geraakt maar heb nu veel verbeterd in mijn omgeving door
[1:2]
dat ik nu een heel huis alléén bewoon. Het zou voor mij een haast niet te durven
hopen plezier zijn, indien je eens hier kwamt logeeren. Je bent vrij man en er valt
misschien hier of in Brugge wat te werken. Ik ben in mijn huis geheel alléén en heb
een dagmeisje dat nooit een woord spreekt. Zoo zit ik alléén in dezen uithoek alléén
met allerlei werk waaraan ik bezig ben. Het is zwaar, en ik weet niet hoelang ik nog
de kracht zal hebben het uit te houden. Maar de mensch kan veel als de physieke
krachten hem maar niet in den steek laten. Er rumoert in England en Frankrijk nog
veel, de magie om maar één ding te noemen, waarvan men helaas
[1:3]
te weinig verneemt en waarbij het levende woord nuttig zou zijn, maar men moet
er dan maar op zijn eigen houtje trachten uit wijs te worden. Verbeeldje die [Pupus[?]
is nauwelijks 30 jaar. Ik wou dat er weer eens een boek kwam van de kracht van
den Werther of den Assommoir. Zoo iets schijnt alléén iedere kwart eeuw maar
eens uit te komen. - Waart gij nog op de bruiloft (koperen) van Thijm, ik was ook
geïnviteerd doch helaas verhinderd.
Vele groeten aan Betsy
t.t.
Trifouillard

Aegidius W. Timmerman aan Willem Witsen
Plaats: Voorburg
Datum: 28 november 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Voorburg 28 Nov. 99
Beste Wim,
Ik had gedacht je zondag bij Thijm te zien maar tot mijn spijt was je er niet. Ik had
je ook nog 't een en ander te vragen maar zal dat nu maar per brief doen met
vriendelijk verzoek mij er gauw op te willen antwoorden
[begin inspring]
1. Hoe heette het oude schilderij bij Wisseling met de hooge brug
2. en hoe dat met die fontein
3. hoe de ets waarop die meid met de mand (en face) ik bedoel niet die met de
emmer
4. welk nummer of welke titel heeft de ets uit de Brabantsche serie die je naar de
natuur hebt geetst en gebeten.
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[einde inspring]
Hoe kwam het eigenlijk dat je niet bij Thijm was, of ben je geen oude kennis
[1:2]
van hem?
Het was een heel aardig en hartelijk feest, alleen Haverman en vooral van Eeden
sprongen er heelemaal uit. Haverman was heel bedaard en bescheiden; maar van
Eeden - hij lijkt met zijn dunne baard, ring-baard, precies op een oude aap, sloop
den heelen middag tijgerachtig en loerend tusschen alle lui door. Niemand nam
notitie van hem en als hij bij een groepje lui kwam staan kon je merken dat het
gesprek stokte alsof hij een stille verklikker van de ziele-politie was. Hij heeft een
soort zalvende gevoelige speech gehouden, hij vereerde niet in Karel den schrijver
en ook niet den dichter maar den ruimen zachtmoedigen vriend. Hij deed zich voor
als een (gluiperig) soort Jezus, was nederbuigend vriendelijk en bestrooide ieder
op zijn beurt met het duffe zout van zijn verschaalde humaniteit; maar niemand
neemt hem au serieux behalve van Eeden. Je kon aan die arme Martha zien dat
ze er onder gebukt ging vooral op 't laatst toen
[1:3]
er een patertje gedanst werd en ze naast van Eeden, die de eenige was die er niet
aan mee deed, ging zitten en tegen ieder die haar vroeg mee te doen zonder te
spreken treurig met het hoofd schudde. Ze effaceerde zich den heelen avond. Ik
had toch zoo'n verdomd medelijden met haar! Zoo'n trouwe ziel. Si j'étais Dieu
j'aurais pitié du coeur des hommes. Herman heeft een prachtige speech gehouden
je kon zien dat zijn gevoelens hem te sterk waren, hij kon ze niet allemaal in zijn
woorden bergen en hakkelde dus vreeselijk maar 't was zoo mooi en spontaan echt.
We zijn om tien uur al vertrokken en hebben bij Fons gelogeerd.
Nu kerel groet Betsy hartelijk.
Schrijf me gauw even.
Dag
t.t.
T.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Wimbledon
Datum: 30 november 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

30 Nov. 99
King's College
Worple Road
Wimbledon
Beste Wim, Ik kon je het adres van mijn moeder niet eerder schrijven, omdat ik het
zelf niet wist, en nu ik het weet is het niet meer noodig, want de kippetjes zijn er al,
hoor ik; ze is er erg meê in haar schik. Jouw argument waarom je niet schrijft gaat
niet best op, hoor; een correspondent ben ik ook niet zoo erg, maar dat neemt toch
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niet weg dat ik toch zoo nu en dàn wel van me kan laten hooren, en dat kan jìj ook,
vooral nu die komeet ons eigenlijk een beetje teleurgesteld heeft. Ik was op dien
avond aan het wandelen, tusschen Southfields en Summerstown, als je dat weet,
ze planten daar veel
[1:2]
watercrest in wat wij slatuintjes zouwen noemen, maar dan in rechthoekige vijvertjes;
daar was een beetje mist en een maantje, net een avond om iets raars te zien
gebeuren. Tegenwoordig maak ik eens in de week zoo'n groote wandeling, en het
is aardig genoeg om na een beetje verdwaald geweest te zijn in die donkere suburbs
aan de Thames te komen en dan in het lichte West end. Het wordt hier nu op zijn
mooist met de nadering van Christmas. Kwam je maar eens over, of had je je huis
in Cheyne Walk maar al, dan konden we hier samen rondkuieren.
Zeg, zou je me wat willen zenden als je het missen kan? Ik zit erg berooid. Nou,
houd mijn portretten maar klaar.
Hartelijke groeten aan Betsy en de jongetjes, en een hand van
t.t.
Arthur.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 11 december 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag, Franklinstraat 44.
11 Dec. '99.
Beste Wim,
Wat heb ik in lang niets van je gehoord! Ik had zoo gehoopt, dat je eens in den
Haag zou zijn gekomen, zooals je schreef. Dan had ik eens een dagje met je kunnen
praten, zooals ik vroeger wel deed. Want ik heb altijd zooveel gehad aan je
kalm-nuchtere maar toch gevoelde inzicht in de dingen. Jij bent de eenige man (
lach nu niet! ( dien ik ooit ontmoet heb, die voelen en denken kan op een
harmonische wijze
[1:2]
weet te vereenigen.
Ik had je al lang eens willen schrijven, maar, beste jongen! Ik zit tegenwoordig
een beetje dwars in den zadel. Wonen doe ik eigenlijk op het kamertje van Jeanne,
omdat mijn kamer in de Franklinstraat door het gestadige lawaai en de
onhebbelijkheid der menschen vrij wel onbewoonbaar bleek te zijn. Dat vinden ik
en zij, geloof ik, ook, wel prettig, maar voor een geregelde afdoening van allerlei
dingen is dat toch niet de meest praktische manier. Wij lachen en praten en schertsen
en maken plannetjes, maar daar blijft het dan ook hoofdzakelijk bij mij bij. Een
mensch is geen ‘puthaak’, al is hij ook eindelijk veertig jaar geworden, dat merk ik
duidelijk, en zoo laat ik me nu maar zoo'n beetje gaan. Want ik ga gauw trouwen
(4 Januari)

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:3]
en nu wou ik je vragen, of je dan misschien mijn getuige zou willen zijn. Hein heeft
al toegestemd, om de andere te wezen. We gaan dan wonen in de Regentesse-laan,
ook en pension, en we krijgen dan een heele verdieping, twee groote kamers en
twee kleine. Ik kan daar prettig gaan werken en alles zal dan veel beter gaan.
Maar, beste Wim, nu zou ik je nog wel wat willen vragen. Je schreef me een poos
geleden, dat je die tien gulden een tijdlang niet had kunnen sturen, maar dat je zien
zou het in te halen. Nu durf ik 't haast niet te doen, omdat ik niets meer van je
gehoord heb, maar ik zal toch de stoute schoenen maar eens aantrekken, want ik
zit er, in mijn omstandigheden, zoo vreeselijk meê in. Ik heb voor mijn huwelijk
[1:4]
natuurlijk allerlei dingen noodig, vooral bovenkleêren en ondergoed. En nu wou ik
je vragen, zie je misschien al kans mij een beetje te helpen? Ik ben een beetje bang,
dat je 't eigenlijk niet wilt doen, omdat je in zoolang niets van me gehoord hebt. Maar
ik waag het toch maar, omdat je vroeger zoo goed was, mij geregeld ƒ10 's maands
te sturen, en je er zelf op gezinspeeld hebt.
Deze brief eindigt een beetje vervelend, zal je zeggen, maar, ach, beste jongen,
ik zit er zoo meê in.
Nu, Wim, het wordt donker, en ik eindig dus maar. In de hoop, dat je niet boos
bent,
je

Willem.
Als je mij antwoordt: adresseer je brief dan s.v.p. Reinkenstraat 14. Duinoord. 's
Gravenhage. Want de menschen in de Franklinstraat

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 december 1899
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
16 december 99
Beste Willem,
Ik hoef je niet te zeggen dat 'k natuurlijk graag je zal assisteeren bij je huwelijk wees zoo goed mij nog even te melden of de plechtigheid heel officieel zal zijn, dan kan 'k er op rekenen met mijn kleeding. Wat je me verder vraagt kan 'k op 't
oogenblik niet doen; 'k vind 't erg naar en zou je graag helpen - 'k geloof dat je dat
wel weet - maar mijn omstandigheden zijn wat dat betreft ook niet rooskleurig; 'k
werk hard maar dat helpt niet altijd. Maar wees verzekerd dat 'k, wanneer 'k ertoe
in staat ben, je altijd graag bij zal springen. Hoe kom je er bij dat 'k boos zou zijn
omdat 'k in zoo lang niets van je gehoord heb. Dat is iets wat je mij ook zou kunnen
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verwijten - maar 't is niet vreemd: ik van mijn kant begrijp ten minste best dat je heel
wat aan je hoofd hebt. Wees zoo goed mijn vriendelijke en beleefde groeten over
te brengen aan je meisje en laat mij 's gauw wat van je hooren.
Met 'n hartelijke hand
t.t.
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [17 december 1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag, Franklinstraat 44
Beste Wim,
Ik was erg blij, dat je werkelijk mijn getuige wilt zijn. Ik beleef een tijd van
verschrikkelijke emoties, die niet altijd aangenaam zijn. Zoo hoorde ik gisteren in
Amsterdam, waar ik met Jeanne heen was gegaan, om bij Hein en Dientje te eten,
dat het volgende praatje over mij rondloopt: Ik zou wonen op kamers in de
Amstelstraat, met mijn maitres, die rijderes is bij Carré. Verster hoorde dit van Linn
in Bussum, die het weer had van zijn oom Witsen. Verster is toen naar Amsterdam
gegaan naar den parfumeur in de Amstelstraat, waar ik heette te wonen.
[1:2]
Die hebben hem verwezen naar Bas Veth, waar Mevr. Bas Veth, toen Verster er
over begon, positief verzekerde, dat mijn engagement af was. Nu is het zonderlinge
dat ik noch Bas Veth, noch zijn vrouw in de verste verte ken, dat ik dien naam, een
jaar of wat geleden, alleen wel eens in de krant heb gezien.
In den Haag teruggekomen, met vervelende gedachten en nog even naar Jeanne's
kamer meêgaande, vond ik daar jouw brief, die, je begrijpt wel, mijn verdrietige
stemming niet op heeft gelucht; ik had, wat je nu schrijven moest, al lang zien
aankomen: ik heb, ronduit gezegd, eigenlijk nooit goed begrepen, hoe jij, die je
huishouden te verzorgen hebt, mij zoolang hebt kúnnen helpen. Maar de waarde
van je hulp, en het
[1:3]
persoonlijk gevoel, dat er achter moest zitten, viel mij daardoor des te meer in het
oog. Als ik je mondeling sprak, zou ik je veel meer kunnen zeggen, dan ik nu aan
het papier toevertrouwen kan. Maar dit kan ik hier toch wel zeggen, dat Jeanne's
inkomen tegenwoordig f 700 bedraagt, wat zij geheel met schrijven verdient. Kapitaal
is er niet, dus de toekomst ziet er niet zoo licht uit, als men van buiten-af zou meenen
misschien. De prijs van het pension voor ons tweeën is f 75 per maand, zonder de
wasch.
Mijn eigen inkomen bedraagt f 600 van de N.G, en dan heb ik nog een jaar lang
f 25 per maand te wachten van W. Versluys maar wanneer hij daarmeê beginnen
zal, weet ik niet precies.
Ik zeg je dit alles, natuurlijk onder ons, geheel onder ons.
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[1:4]
Over mijn finantiëele aangelegenheden zal ik nu verder maar zwijgen, als je 't
goedvindt. De toekomst is wel onzeker, maar wij zijn beiden niet zonder goeden
moed.
Zooals ik al gezegd heb, ik vind het heerlijk, dat je getuige wilt zijn. Donderdag
21 Dec. teekenen wij aan: dan hooren wij het uur van het huwelijk: dat schrijf ik je
dan, en meld jij dan het uur van je komst in den Haag. Dan word je met rijtuig van
het station gehaald. Alles zal verschrikkelijk eenvoudig zijn: ongeveer als bij
Coorengel, denk ik. Dus richt je kleeding maar in, zooals je 't het best vindt: natuurlijk
wel een hooge hoed.
Met hartelijke groet
je
Willem

Willem Witsen aan Albert Verwey
Plaats: Ede
Datum: 17 december 1899
Verblijfplaats: UBA, XLI B, 18021

[1:1]
Ede 17 dec. 1899
Amice,
Wees zoo goed mij even te melden wanneer je uiterlijk dat geld moet hebben. Ik
heb nog al tegenspoed met mijn werk - vooral met dit voor mij ongewenschte barre
winter weer; als het moet zal ik het je dadelijk zenden maar mocht het bedrag nog
niet bij elkander zijn zoodat het wachten niet op mij is, dan zou eenige faciliteit mij
goed te stade komen. Ik ben n.l. bezig aan een schilderijtje dat 'k voor dat doel
begonnen ben en nu agiteert me eenigzins de gedachte dat het mogelijk deze maand
niet klaar komt. Vergeef me dat ik je hiermee lastig val en geloof mij
met besten groet
t.t.
Willem Witsen

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 21 december 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag. Franklinstraat 44
21 Dec '99.
Beste Wim,
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Bij deze deel ik je mede, dat ik hedenmiddag ben aangeteekend, en dat het
huwelijk zal plaats hebben op Donderdag 4 Januari, 's namiddags 1 uur. Meld mij
nu s.v.p. het uur van je komst en aan welk station je komt. Dan zal daar op dien tijd
het rijtuig staan. Laat dat dan s.v.p. door een witkiel opzoeken (zeg dan b.v. ‘het
rijtuig van Reyneke van Stuwe’!). Mevrouw van Stuwe verzoekt mij te vragen, of
Betsy zin heeft om meê te komen.
[1:2]
o

o

Gaarne zou ik hier (nl. 1 of Betsy komt. 2 hoe laat jij komt) zeer spoedig antwoord
op ontvangen. Wil je zoo vriendelijk zijn, om dat te doen, beste Wim?
Ik schrijf dit briefje in haast, want het is hier vandaag natuurlijk eenigszins feestelijk.
Geloof mij als altijd
je
Willem

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 december 1899]
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 118

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Amice,
Ik moet in de eerste dagen van Januari 1900 in den Haag zijn, dus na de volgende
week; 'k hoop dat dat vroeg genoeg is.
Wel gegroet
t.t.
W.W.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Ede
Datum: 24 december 1899
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Ede 24 dec. 1899
Beste Willem,
Wees met je bruid van harte gelukgewenscht. Betsy wil niet verzuimen je
persoonlijk te komen feliciteeren en zal gaarne gebruik maken van de uitnoodiging
en

van Mevrouw Reyneke van Stuwe. We komen, zonder tegenbericht, den 4
den trein die om 9.56 (Greenwich) in den Haag arriveert, Staatsspoor.
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met

Ik wou je wel heel graag wat geven in je huishouden maar ben vreeselijk bang
en

voor onpractische cadeaux. Als je 't me permetteert zal 'k je daarom den 4 , als je
me in de gelegenheid wilt stellen je even alleen te zien, f 100. ter hand stellen, dan
kun je zelf je aanschaffen wat je 't liefst hebt, - maar laat dit dan onder ons blijven.
Waar je mij laatst over
[1:2]
schreef, daar had 'k in Amsterdam ook over hooren praten, - natuurlijk heb 'k 't
tegengesproken maar moest bij mijzelf lachen om 't bizarre idée! Ik vind dergelijke
lasterpraat altijd belachelijk en daar niemand er eigenlijk geloof aan hecht hoef je
't je inderdaad ook niet aan te trekken. Nu, beste Willem 'k ben blij dat 'k je gauw
weer 's zal zien en onder zulke gelukkige omstandigheden.
Wil de bruid mijn vriendelijke en beleefde groeten doen en ontvang zelf 'n hartelijke
hand
van je vriend
Wim.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 26 december 1899
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Reinkenstraat 14.
26 Dec. '99.
Allerbeste Wim,
Je hebt mij met je brief zoo'n almachtig pleizier gedaan. Allereerst wel om de
hartelijke vriendschap, die eruit spreekt en die gelukkig! bewaard is gebleven, door
zooveel jaren heen. Maar ook om de praktische hulp, die je mij toezegt, en die mij
juist zoo te stade komt. Want ik had naar Versluys willen gaan, om mij te helpen,
maar een dag, voor dat de jouwe kwam, had ik een brief van hem gekregen, met
bericht dat zijn vrouw op Sicilië zat, in de stad Catania, want dat zijn zoon, die
stuurman is, daar met een gebroken been in het
[1:2]
hospitaal lag. Dat jaagt hem natuurlijk op onkosten, en ik was dus erg bang, dat hij
zou zeggen: Het spijt mij, Mijnheer, maar helpen kan ik u, in de gegeven
omstandigheden, niet. Je brief kwam me dus als een bode uit den hemel, en ik dank
je ervoor, met sterke vriendschap, als voor mijn mooiste en tegelijkertijd meest
praktische huwelijkscadeau.
De eenige moeite, die er nu bij bestaat, is om je even alleen te spreken. Maar nu
heb ik er dit op bedacht. Je stapt om 9.56 (Greenw.), als je aankomt, met Betsy in
het rijtuig, dat daar klaar voor je zal staan, en rijdt daarmeê naar de Reinkenstraat.
Zou je dan willen vragen, bij het uitstappen, of het rijtuig daar even wacht. Dan ga
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je met Betsy even de bruid, etc. begroeten, en rijdt daarna dadelijk met het rijtuig
weer weg naar de Regentesselaan 176, waar ik dan al
[1:3]
woon, en je te wachten zit. Bij mij ben je dan ongeveer kwart over elven, naar ik
vermoed. Dan kan je onze woning zien, en nog wat met me praten tot kwart over
twaalven. Want dan komt bij mij het bruids-coupétje, waarin jij en ik plaats nemen,
om saam te rijden naar de Reinkenstraat. Wij zijn dus ongeveer, een half uur of drie
kwartier, alleen met zijn tweeën in de Regentesselaan.
Vind je 't goed zoo, Wim, en zal het zoo gaan?
We kunnen dan gezellig en heelemaal vrij een poosje praten, wat ik sinds mijn
engagement op 5 April eigenlijk nog nooit met je heb kunnen doen.
Jeanne vindt het óók heel gezellig, dat Betsy meekomt, en appreciëert het zeer.
[1:4]
Ik weet niet, of ik je al schreef, wie je medegetuigen zijn, behalve Hein. Een is de
heer van Langen, 51 jaar, en de andere Jan Roorda, een zwager van Jeanne, oud
34 jaar. Maar de laatste is nog onzeker, omdat hij officier is, en dus verlof vragen
moet. Definitief antwoord hebben wij ten minste nog niet van hem gehad.
Nu moet ik eindigen, want 't is etenstijd.
Ontvang, beste Wim, met Betsy en de jongens, ook namens Jeanne, de hartelijke
en dankbare groeten van
je
Willem.

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: [29 december 1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ik was uit de stad vandaar mijn laat antwoord.
Lc8-e6
B

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 29 december 1899
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 120

[1:1]
Ede 29 dec. 1899
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Amice,
Ik kom aanstaanden Woensdag 3 Jan. 1900 in den Haag. Als je kunt kom dan
om eén uur in Riche met mij dejeuneeren dan kunnen we later als je 't noodig vindt
even naar Mesdag gaan; 't zal mij veel genoegen doen als je dit voorstel en de
bescheiden uitnoodiging die er van vergezeld gaat wilt accepteeren want een andere
dag is mij voorloopig onmogelijk.
Wil mij even melden of ik op je rekenen mag en adresseer je antwoord dan 330
N.Z. Voorburgwal, Amsterdam, voór Dinsdag, dan weet 'k zeker dat 'k 't krijg.
Driehonderd dertig, bij Wijdeveld.
Met vriendschappelijken groet
t.t.
WillemWitsen

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Ede
Datum: 30 december 1899
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Ede 30 dec. 1899
Beste Willem,
We zullen dat plannetje om mekaar nog even alleen te spreken moeten opgeven
want zooals jij 't schrijft lijkt 't mij ondoenlijk. Ten eerste kan ik, als ik Betsy breng
bij je aanstaande schoonmoeder, niet dadelijk weer weg loopen en ten tweede vind
ik er eenigzins bezwaar in met jou in je bruidscoupé weer derwaarts te gaan!
Maar ik weet er toch wel wat op: je zult 't wel merken; - 'k zal je iemand zenden
of 't je per post zenden of des noods 't je geven, ongemerkt.
Tot Donderdag dus.. leve de bruid, leve de bruidegom!!
Met hartelijke groeten
Wim.

[1900]
Willem Witsen aan Elisabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Den Haag]
Datum: [1900?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1050

[1:1]
[briefhoofd Hotel De Twee Steden, Den Haag]
Ik kan nog niet zeggen of 'k Zaterdag klaar kom - maar in ieder geval zal 'k dien dag
telegrafeeren in den ochtend. Als 'k niet thuis kan komen zien we mekaar Woensdag
morgen om tien uur dan kom 'k je van den trein halen tenzij je later komt om half
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eén - dan zien we elkaar wel op 't Spui. Maar 'k heb vreeselijk veel te doen dus verg
niet meer tijd van me dan 'k kan geven, namelijk dien Woensdag.
Ik wil wel gauw (binnen b.v. 14 dagen) eens naar Frank - moeten we dat vooruit
vragen? Is 't dan niet 't beste dat jij Stanny schrijft? B.v. voor twee dagen - enfin
daar spreken we dan nog wel over. Laat Gerrit mij een lijstje sturen van z'n uitgaven
dan zend ik hem 'n post wissel. - Nou, 'k moet gauw naar de drukkerij - tot later.
Zoentjes voor de jongetjes van
Vafie

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: [Den Haag]
Datum: [september 1900?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel De Twee Steden, Den Haag]
Beste Nollebol,
'k Kon Dinsdag onmogelijk hier blijven: Betsy schreef me dat 't alleen om dien
dag te doen was. 'k Had gehoopt je 's avonds om half eén nog te zien, - 'k kwam,
door 'n slaapje in den trein, verkwikt en heerlijk frisch aan; - 'k had je toen graag
eens gezien. Nou wou 'k je vragen of je me even schrijven wil of je Zaterdag avond
vrij ben? Waarschijnlijk of zoo goed als zeker, ben 'k dan in Amsterdam en blijf er
Zondag ook ten minste als jij me gezelschap wilt houden; - 'k heb al gedacht: als
Menck dan die dingen klaar heeft - uiterlijk Zaterdag - dan zouden we ze Zondag
kunnen ophangen?
Met Jan is 't tot 'n uitbarsting gekomen: hij maakte me zoo krankzinnig-kwaad dat
ik ben weggeloopen uit de Bordelaise en sints heb 'k hem niet gezien (hij komt
anders 's morgens altijd even hier) 'k zal je dat zaakje wel 's vertellen; ik begrijp niet
wat we met elkaar te maken hebben als hij zoó doet!
Toe Nol, schrijf me 's gauw - Kan 'k je morgen avond niet zien of morgen middag
na half vijf?
Met hartelijke groeten ook aan Mien
je
Wim.

C.W.H. Verster van Wulvenhorst aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 januari 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 5 Jan. 1900
Geachte Heer Witsen,
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Mag ik U even lastig vallen met een paar vragen. - Vooreerst zoude ik gaarne
kennis maken met het artikel van den Heer Aeg. Timmerman in Elsevier, over U en
uw kunst. - U zult wel een paar overdrukken bezitten en zal ik U gaarne het
exemplaar terugzenden.
Dàn heeft Kloos mij indertijd beloofd een afdruk van zijn portret door U gemaakt
(photo) met uw kleinen ‘Pam’. - Daarvan is helaas niets gekomen, - wellicht heeft
U nog een afdruk voor mij. - Ik vond dat zoo'n bizonder goed portret van Kloos.
Ik ben recht blijde, dat Willem nu eindelijk hoogstwaarschijnlijk een prettiger
[1:2]
leven zal krijgen. - Hij verdient 't zoo ten volle. Door zijn voortdurend stilzwijgen en
niet antwoorden heeft hij mij erg in verlegenheid gebracht, maar ik sprak hem onlangs
in Amsterdam bij Boeken, en kreeg nu ook een brief.
Ge zult wel gedacht hebben, - ‘wat blijft dat beloofde wapen lang uit’, - maar ik
moet u zeggen, dat ik er nog geen tijd voor heb kunnen vinden, - want van af 15
a

Nov. ben ik in vaste betrekking als teekenaar bij de f Hoeker en woon ik hier ook
Heerengracht 439. - Allerlei particuliere opdrachten moest ik laten liggen, en voor
de zaak hier heb ik veel te doen.
Wat een eenvoudig sober werk van U staat er thans bij v. Wisselingh, dorpje in
de sneeuw, - het stilleven
[1:3]
van de Zwart wordt er zoo crû bij.
Gij zijt stellig met Boeken getuigen bij Kloos' huwelijk geweest. - Ik hoop hem
naderhand eens op te zoeken.
Als U in Amsterdam komt, hoop ik U eens te spreken. - Van v. Wisselingh is 't
niet ver.
Geloof mij, na vriendschappelijke groeten, Hoogachtend
Uw u toegenegen
C.W.H. Verster.
Heerengracht 439
Amsterdam

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: 7 januari 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ta8-d8
met schaak aan Victoria.
B
7 Jan 1900.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 7 januari 1900
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 121

[1:1]
Ede 7 Januari 1900
Amice,
Hierbij het concept terug; ik vind het excellent. Het uitstel tot 15 febr. lijkt mij
voldoende. Ik was wel bang dat die architecten het ons moeilijk zouden maken, en
feliciteer je met je succes in de vergadering. Ik hoop dat de afloop van je avontuur,
als je het onderneemt even glorieus moge zijn!
Met vriendschappelijken groet
t.t.
W.W.
Mesdag schijnt je wel genegen; kun je niet eens 'n goed woordje voor me doen dat
hij mij ook stuurt naar Parijs, met jou?

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 8 januari 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
8 Jan. 1900
e

1 Helmersstraat 148
Amsterdam.
Beste Wim, Als het je een beetje schikt, zou je me dan deze week willen geven wat
ik je in Augustus gevraagd heb? Ik heb nu al een rekening ontvangen voor de lessen
die ik gehad heb, en ik zou ook de volgende week Maandag niet eens naar London
kunnen gaan, en dat zou het ergste van alles zijn. Ik ben sinds gister gedwongen
thuis te blijven om mijn keel, en om je de waarheid te zeggen zit ik me een beetje
ongerust te maken dat je het op 't oogenblik niet hebt, en dan ben ik in den aap
gelogeerd. Ik heb natuurlijk niet alles in eens noodig, maar toch wel genoeg voor
de reis, en die rekening zou ik eigenlijk ook willen afdoen voor ik wegga. Ik zou
graag Woensdag
[1:2]
in Ede komen, maar ik vraag je dit vooruit omdat ik bang ben dat mijn keel erger
zou worden, en ik dus niet komen kan. Wil je 't dan zenden? Wat je missen kan.
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Laten we voor afgesproken houden, dat ik a.s. Woensdag kom; als ik nìet kan zend
ik je een telegram.
Doe mijn hartelijke groeten aan Betsy, een hand van
Arthur.

Aegidius W. Timmerman aan Willem Witsen
Plaats: Voorburg
Datum: 10 januari 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Voorburg 10-1-00
Beste Wim,
Tot mijn spijt heb ik te laat aan afdrukjes gedacht zoodat ik er geen een heb en
vandaag pas een ex. Elzevier gekregen heb. De reproducties van sommigen zijn
heel goed, anderen weer heel slecht. Als de verschillende vragers mijn ex. gelezen
hebben zal ik het je sturen, bij gelegenheid krijg ik het dan wel eens van je terug.
Gisteren heb ik hier heel gezellig met Bauer gegeten en ook 't een en ander over
Willems Huwelijk gehoord. Wat is dat ‘hartstocht’ een knap boek.
Dag, groet B. hartelijk van mij
t.t.
T.

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: [12 januari 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
f 5 - f 4.
Je ziet ik ben grootmoedig.
B

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [± 15 januari 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Batjanstr 5.
Beste Wim, stuur je mij dezer dagen eens een aflevering van het Elzevier
Maandschrift - of nog beter, breng 't even!!! Nol vertelde mij gister avond, dat je
weer in de stad was. Die ontmoetingen met Nol zijn allerpleizierigst; al lacht Nol
maar een paar keer op zijn volle manier op zoo'n avond, dan heb je toch reeds een
gevoel, dat je avond gelukt is. Ik weet niemand die zoo prettig en levenwekkend
uitbarsten kan van lachen, die zoo om zijn eigen episodes kan uitbarsten, als die
Nol - zoo als hij dat doet onder 't vertellen door, bij het
[1:2]
zich herinneren van een en ander. Hij is zaterdagavond ook hier geweest - Nol maar in zijn vrijgevigheid, waarin ik hem niet durf tegen te gaan, had hij mij toen
gauw achter mekaar twee glazen bier en reusachtige whisky-soda (ik geloof een
siphoonflesch) en een grocje laten drinken, benevens me laten opsteken 4 of 5
sigaren. Toen hij wegreed werd ik een beetje draaierig en voelde mij in bed erg vol.
Gisteravond ging 't beter, omdat we niet aan de siphoonflesch waren gekomen.
Zaterdag is Mien jarig. Je moet haar dan eens gaan feliciteeren. Jantje is weer
heelemaal beter en ziet er weer best
[1:3]
uit. Hij krijgt linzenmeel als Odo en lust 't erg graag. Marie gaat elken dag mij 's
middags naar kantoor brengen en koopt lapjes om jurkjes voor Jantje te maken,
waaraan ze nu zit te werken. Mijn werk heb ik naast me gelegd, op den grond, om
er, zooals Nol mij indertijd ried, af en toe eens naar te kijken. (Met den hem eigen
oog-blik.)
Marie laat je weten, dat Jan sinds een paar dagen broeken draagt en nu is de
piquante aardigheid (quite a puzzle) hem die broeken droog te laten houden.
Zondagavond heb ik Marie 14 dagen in Holland van P.V. voorgelezen en kwam
weer eens terug in dien tijd.
[1:4]
Daar was toch een berg onwaars in dien tijd en vele dier onware dingen, die P.V.
als authentieke waarheden toen zijn opgegeven, prijken nu als uitgeleefde wezens
in dat boekje.
Ik heb er dingen in gevonden, die me de vooze ambities en de schunnige
pluimstrijkingen van het ambtenaarsleven herinneren. Het is toch gek, dat de
menschen altijd dingen van zich willen doen denken, die niet zijn. Na jaren staat
zoo'n verkeerde meening nog hier en daar op papier en de beroemdheid van toen
is onderwijl een gewoon voorbijganger geworden. En zoo'n voorbijganger zal dan
wel eens moeten uitwijken later om de vroeger zelf verspreide meeningen te
ontwijken, die nu zeggen: waar blijf je nou - zeg eens, waar blijf je
[2:5]
nou. ‘De beroemde I.’ zeggen de reclames van '92. En 't zoo degelijk doende: ‘die
meer werkt dan produceert’ van toen, heeft nu een sarcastisch glimpje gekregen...
waar van daan?.. alleen door den tijd, die alles recht maakt op den duur.
Weet je, beste Wim, dat hier in den Haag zulke mooie beschilderde oude kamers
zijn b.v. een paar op den Korten Vijverberg. Ik heb 't hooren zeggen; ik zou er wel
in willen komen. Kom je eens gauw hier? Ik ga nu weer een beetje werken. Zeg
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eens, zou jij me ook niet eens schrijven, uit Polen of zoo. Heeft Nol je mijn groeten
gebracht?
De Groeten van M.,
t.t.
Jan

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 16 januari 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Je hebt wel reden twee uitroepteekens achter je zet te schrijven. Deze zet heb ik
te laat voorzien, toen mijn briefkaart al weg was. Ik hoopte dat hij je ontgaan zou.
Natuurlijk is hiermede mijn positie zóo zwak geworden dat het onzin zou zijn verder
te spelen. Ik geef 't dus gewonnen. Ik hoop dat de oorlog schatting billijk zal zijn!
MB.
B. 16 J. 1900
Mocht je nog twijfelen aan de uitslag dan wil ik wel doorspelen en zet ik D h 4 - h
5, doch 't zal me lastig zijn een stuk in te halen. Stuur in ieder geval je antwoord op
dezen zet.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 28 januari 1900
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 122

[1:1]
Ede 28 Januari 1900
Amice,
Hoe verleidelijk of je voorstel ook voor mij is, ik kàn onmogelijk morgen komen.
't Spijt me erg - en 'k houd mij zeer aanbevolen voor 'n volgende gelegenheid. Wat
je schrijft van de inzending te bespreken lijkt mij, met je verlof, voorbarig, - de opgave
van Martens valt me erg tegen, - 'k dacht dat er veel meer animo zou zijn, en
bovendien zal er wel veel bij zijn dat we liever niet accepteeren! Wat zal er van
overblijven!? Bauer moet maar veel geven en als er niet genoeg is moeten jij en ik
maar wat zenden, - ik voor mij kan wel 'n paar lijsten vullen met die Amsterdamsche
dingen, maar als 't niet noodig is exposeer 'k liever niet. Wanneer beginnen [nu/we[?]
de jury werkzaamheden? Wil mij s.v.pl. goed op de hoogte houden - ik heb vreeselijk
veel te doen, en kan, als 'k 't vooruit weet beter
[1:2]
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mijn maatregelen nemen. Hoe is 't met je avontuur?
Met vriendelijke groet
t.t.
Willem Witsen

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 30 januari 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 30 Jan. 19.
Beste Wim. Mocht je een dezer dagen mogelijk hier moeten zijn dan zou ik & Cobi
ook, 't aardig vinden indien je lust had eens wat muziek te maken & je dan ten dien
einde je cello & wat muziek zoudt willen meebrengen. Ik weet nog niet hoe lang ik
hier nog blijf maar licht toch nog een dag of 10 of 12.
Schrijf me even hoe je er over denkt & in 't gunstige geval, wanneer je dan komt.
In haast met een hand en groet aan B.
je je liefh.
Vader

E.J. van Wisselingh & Co. [J.H. de Bois] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 februari 1900
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 30, p. 455v

[1:1]
2 fenr. 1[9]00
WelEdelGeb. Heer
W. Witsen.
Zeer geachte Heer Witsen,
Ingevolge opdracht van den heer Groesbeek sluiten wij hierbij in
1 Bankbiljet 5340 NN. groot f 300.-.
Beleefd Groetend
Uw dw.
EJ van W&Co
deBois

Catharina Kool aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 5 februari 1900
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Arnhem 5 Febr. 1900
Waarde Wim,
In de hoop dat je ons zult willen helpen, waag ik het bij je aan te komen kloppen.
Het geldt een broeder in nood; zoo hoog, dat er een fondsje voor bij elkaar gebracht
mòet worden. De noodkreet kwam rechtstreeks tot mevr. Böhtlingk Proelst waar ik
hier voor eenige dagen logeer. Het is een bekende van hen: de Amsterd. litterator
Querido, op zijn pen aangewezen en na vele benarde levensomstandigheden nu
juist zoover dat door een geregelde uitkering zijner uitgever, hij in staat was met
zijn gezinnetje
[1:2]
r.

net rond te komen. Nu heeft een zware ziekte hem overvallen en de D , die hem
uit vriendschap behandelt, verklaart: dat 't uit geheele krachts uitputting is;
levensgevaar nu geweken en het hoofd helder gebleven; maar 3 à 4 maanden sterke
voeding, rust en verpleging, hoog noodig om hem weer in arbeidsstaat te brengen.
De middelen daartoe zijn ten èenemale afwezig en om in het noodigste te kùnnen
voorzien voor hem, in dezen tijd, heeft Marie Böhtlingk als eenige uitkomst, het plan
opgevat, om aan haar bekenden onder de schilders, te vragen: haar te steunen
door de toezending van iets uit hun portefeuille, schets, ets, of litho, waardoor zij
een verloting kan organiseren. Zij vroeg mij haar te helpen
[1:3]
en vandaar mijn verzoek om je medewerking. Ik weet wel dat er wel zoo heel veel
malen op die manier aanvragen tot je zullen komen, maar toe wendt je deze keer
niet af en doe het met een gul hart en ons ter wille?
Ik hoop zóó dat je iets zult willen zenden, dàn zoo spoedig mogelijk aan het adres
van
[begin inspring]
Mevrouw M. Böhtlingk Proelst
te Arnhem.
[einde inspring]
Ik hoop van harte dat 't ul. goed gaat en je jongetjes gezond opgroeien, mij is zulk
een allerliefste indruk van hen bijgebleven!
Mama laat je vriendelijk
[1:4]
groeten, zij is op het oogenblik bij haar zuster Huidekoper gelogeerd, hoewel
nauwelijks van Influenza hersteld en nog door oorpijnlijkheid onder behandeling,
maar zoo verlangende te komen om de zoo zeer droevige toestand van oom en
tante H. beiden, die zeer snel gesloopt worden door inwendige kwaal en elkaar wel
binnenkort zullen volgen. Zij droeg reeds vèel leed.
Gegroet met uw vrouw, en gedenk in oude vriendschap
Cath. Kool.
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Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 11 februari 1900
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 123

[1:1]
Ede 11 febr. 1900
Amice,
Tot mijn schrik vind ik daar je briefje en zend je nu, wel wat laat! je papieren terug.
't Is mij door drukke bezigheden door 't hoofd gegaan, - ik vraag wel excuus.
Ik heb van Martens 'n convocatie gekregen: 'k zal Donderdag in den Haag zijn,
tegen den avond en zou je graag nog even zien, kom je tegen half tien misschien
in de Bordelaise?
Met vriendelijken groet,
t.t.
W.W.
Mocht je nog willen antwoorden dan is mijn adres vanaf morgen: 330 N.Z.
Voorburgwal, Amsterdam.

H.J. (Johan, ‘Doris’) van 't Hoff aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: [28 februari 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Nu Maart in 't land komt met zijn zon en leven in alles wil ik je eens van me laten
hooren in de verwachting dat je te Amsterdam bent. Kon ik er ook maar eens komen,
maar ik zit hier als een Prometheus vastgeklonken. Jan is nl. voor een week of 4
naar Stan gegaan. De strijd van alle booze machten hier op aarde werd haar wat
zwaar en voor elken afgeslagen drakenkop groeiden er 10 nieuwe aan. Sukkelen
met meiden, enz. enz. Alles maakte, dat ze zich wat onrustig en moe voelde en
toen hebben we in eens het kloeke besluit genomen haar
[1:2]
tijdelijk uit het slagveld te verwijderen. Je kent haar natuur, druk en levendig, veel
sterker voelend, dan voor een koud Hollander gewoon is, hartstochtelijk en voor
zichzelf ongemaklijk. Ik verwacht het allerbeste van die rust en als ze terugkomt,
onder gunstiger omstandigheden, zullen we het samen wel klaarspelen. Dat
onvoldane met het leven is een lastige questie! Eigenlijk is het natuurlijk en staat
het veel hooger, dan dat bête [plantenleven[?] van de bourgeoisie, maar je moet
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voorzichtig zijn: dat je daardoor niet alle kanten van het leven te zwart gaat inzien.
Jullie kunstenaars hebt zooveel steun en kracht in je kunst, dien wij, mis[1:3]
deelden, missen. En daarom is het voor ons dubbel moeielijk. Een heerlijk boek
lees ik nu van Carlyle, Past and Present, dat zal je wel kennen. 't Hoogste is: to
know the meaning of the day, to cease to be a hollow sounding shell of hearsays,
egoisms, purblind dilettantisms and become, were it on an infinitely small scale, a
faithful, discerning soul, to descend into thy inner man, and see if there be any traces
of a soul! En dan admiratie! Het gevoel te kunnen bewonderen!
Kijk Wim, daarin schiet een ongelukkig mensch als ik [nu[?] zoo in te kort. Als dat
intens was en duidelijk, zouden we
[1:4]
niet door de omstandigheden beheerscht worden en slapen nerveus, maar die zelf
beheerschen. Hoe verlang ik er naar, zóóver te komen! Daarin moet je me maar
een beetje helpen, jij, die een vonkje van het hemelsche vuur ontvangen hebt, jij
kunt die duisternis wel wat voor ons verlichten. Kom daarom nog maar eens gauw,
dan praten we daarover nog eens onder een glas wijn en al vindt je Jan niet thuis,
toch zullen we het samen dan ook wel opknappen. Dus tot ziens!
Vale
t.t.
Doris
De kinderen komen nu ook tot rust. Het was voor hen ook niet voltehouden.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 28 februari 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdag 28 Feb. 1900
Beste Wim. Hartelijk dank voor je brief die me uit den Haag is toegezonden & ik 's
avonds op m'n verjaardag ontving. De sigaren zijn ook naar den Haag gegaan, ook
daarvoor mijn hartelijken dank. Ik ben reeds sints verleden Donderdag hier terug &
ben nu weer heel wel; alleen nog wat lam in de beenen & gauw moe, maar dat zal
hoop ik met 't beter weêr gauw ook beter worden.
'T doet me pleisier dat alles wel bij jullui is & de ventjes 't goed maken.
n.

Eergisteren was Cobi hier. Wij zijn zamen naar V Wisseling gegaan om je laatste
teekening te zien. Ze is werkelijk prachtig & Cobi vond dat ook. Ik maak er je m'n
compliment over. 'T gaat steeds crescendo gelukkig. Dubois vertelde me dat 't in
de zaken slecht ging. Op de tentoonstelling in Rotterd. werden slechts 2 schilderijen
verkocht waarvan één van jou, wat ik al heel mooi vind. Kom je eens gauw?
M'n hartel. groeten aan Betsy van
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je je l. h.
Vader.

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Ede
Datum: 5 maart 1900
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Ede 5 maar[t] 1900
Amice,
Hartelijk dank voor je vriendelijk telegram. Pam was er erg trotsch op, - hij heeft
een heele gelukkige dag gehad en het toeval heeft hem ook nog een aardige
verrassing gebracht: van middag kwam Gerrit zeggen dat het schaap voorspoedig
bevallen is van 'n aller aardigst klein lammetje!
en

Wees intusschen, met je vrouw, van harte geluk gewenscht met den 6 verjaardag
van je oudste dochter, ook uit naam van mijn vrouw.
Ik wou je verder even over ‘zaken’ schrijven. Juffrouw Fles zond mij gisteren
bericht dat ze gaarne opgaaf had van schilderijen voor haar eerst volgende
tentoonstelling. Nu zou ik wel graag zien dat ik het schilderij waaraan ik op 't
oogenblik bezig ben voor die gelegenheid af krijg - maar ik kan onmogelijk de lijst
gebruiken die er omzit, zoo'n oud vuil kreng als dat is! Zou jij nu een lijst willen
bestellen dan zend ik je het doek zoodra 'k 't af heb (inzending is 26 mrt.). Vin je 't
niet goed dan boek je de lijst voor mij en dan stuur 'k 't ook niet. Is dat niet goed?
Mijn doek is
[1:2]
130 bij 100 - dag maat precies 98½ bij 129. - Verder is de maat van de volgende
aquarel 85 × 60 ongeveer zoo groot als de ‘kuiperij’ - 'k denk dat 'k die de volgende
week zal komen brengen.
Ten slotte nog dit. Ik zal je de studie van de ‘Leidsche gracht’ zenden, in
passepartout. Wil je daar een lijstje voor laten maken (misschien staat er nog wel
een) en hem laten bezorgen bij Hein Boeken, Wetering dwars straat hoek Vijzelgracht
tegenover 't bruggetje?
Geloof me intusschen, met vriendelijken groet
t.t.
Willem Witsen
De maat van die aquarel zal ik je nog wel zenden.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 6 maart 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Den Haag, Regentesselaan 176.
6 Maart 1900.
Beste Wim,
Je zal misschien verbaasd zijn, dat je sinds mijn huwelijk nog niets van me hebt
gehoord. Maar je begrijpt, in den eersten tijd van 't huwelijk komt er van allerlei
dingen niets. Nu pas zijn we zoo'n beetje op orde: allerlei dingen zijn rustig geregeld,
en ik wil je nu eens schrijven, hoe 't ons gaat.
De woning en de Usener's blijven ons tot dus verre perfect bevallen. 't Is rustig
in huis, de menschen zijn gemoedelijk-gedienstig en het eten is heel goed. We
komen weinig op straat, want daar houdt Jean' niet van, en buitendien heeft ze 't
veel te druk. Dien ten gevolge lijdt ze soms aan
[1:2]
hoofdpijn, maar dàt is dan ook ons eenige verdriet. Want aan de praatjes, die in de
wereld nog altijd over ons doorgaan, storen we ons maar niet. Zoo vertellen ze nú
weer, dat wij weldra scheiden gaan. Mevrouw Zubli-van den Berch van Heemstede
en Juffr. Jeannette Hamilton moeten daar de zegslui van zijn. Wij hoorden het van
onzen boekverkooper, wien de menschen het waren komen vertellen. Ik begrijp nu
zoo goed, dat Busken Huet indertijd uit het land is gegaan, om in 't woelige Parijs
de rust te vinden, die zijn eigen land hem niet gaf.
Het Hollandsche volk is verschrikkelijk mesquin!
Toen ik het hoorde, was ik natuurlijk erg geëmotionneerd. Ik heb mijn impressie's
toen wat laten bezinken, waarop dat vers, dat je nu gezien hebt, ‘Laster’ kwam.
Nu zal ik je eens iets vertellen, wat je misschien interesseeren zal, Jeanne
[1:3]
zelf gaat óók een tijdschrift oprichten, een maandschrift voor ‘dames’ ‘Arcadia’. De
uitgever Veenstra heeft haar dat gevraagd. De eerste aflevering verschijnt 1 April.
Maar dit is nog een geheim, want Veenstra is bang, dat iemand hem vóór zal zijn.
Dus spreek er s.v.p. met niemand over!
Ik weet niet, of ik je verteld heb, dat van mijn eersten bundel Verzen een tweede
druk in aantocht is. En van Jeanne's Hartstocht komt ook een tweede druk. Ik wou
wel, dat ze die dingen een beetje beter betaalden! Maar daar schijnt in Holland geen
kans op te zijn!
Het is wel jammer, dat dat plan indertijd met Groesbeek niet door is gegaan.
Doch ik merk, dat ik in den klaagtoon verval. Daarom zal ik je liever iets vroolijkers
vertellen. Jean en ik
[1:4]
kunnen het best met elkaêr vinden. Onze temperamenten, verbeeld ik me, lijken op
mekaêr. Ik kan uit haar wijs worden, en geloof wel, dat ik begrijp, wat zij verlangt.
Ten minste ze doet heelemaal niet capricieus, alleen is ze tusschenbeiden wat
zwaarmoedig, wat ik dan, door vriendelijk praten, gewoonlijk weer heelemaal in
orde breng. Ik ben heel gelukkig.
Nu, beste Wim, moet ik even met het hondje uit. Dat logeert bij ons, omdat mevr.
van Stuwe uit de stad is. En zoo komt deze brief meteen op de post.
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Schrijf je mij eens? Ik heb altijd aan je schrijven zooveel gehad, omdat ik in jou
zoo'n harmonie vind tusschen verstand en menschelijk gevoel.
Ontvang met Betsy, ook namens Jeanne, de hartelijkste groeten en geloof mij, als
altijd,
je toegenegen
Willem

[2:5]
Nu ik klaar ben, merk ik, dat het te laat is voor Puckje: die moet dus maar wachten
tot ná het eten.
Mijn brief was, geloof is, niet erg opgewekt. Maar och, je moet bedenken: ik leef
heelemaal op mezelf, onschuldig als een kind. En als je dan toch telkens merkt, dat
de menschen ( zóó noemen ze zich ten minste ( je telkens en telkens zitten te
bekladden, ( menschen, die ik zelfs bij name niet kende ( dat maakt wel eens wat
triest.
Als je in den Haag komt, dan hoop ik zeer ( en Jeanne hoopt het ook ( dat je ons
eens op komt zoeken. We hebben het heel gezellig, bemoeien ons met niemand,
want evenmin als ik is Jean gesteld op visites maken en ontvangen van vreemde
menschen, zooals dat in den Haag gebruikelijk schijnt te zijn.
Nu, Wim, beste Wim, een hand van je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [27 maart 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstr. 5
Beste Wim, ik vind 't beste, dat we zoo gauw mogelijk mekaar weer eens spreken.
Ik heb je nooit over iets anders gesproken en je nooit om iets anders getelegrafeerd,
dan om je H. te herinneren. Je zegt onnoodig, soit, maar wat je aan het eind uit
bijgaanden brief haalt: dat ik zou zeggen, of denken, dat je moet gewantrouwd
worden, heb ik nooit iemand gezegd of willen laten blijken. Dat is òf door G. niet
zóó bedoeld, of tenminste haar niet direct van mij gebleken. Alles bij mekaar, begrijp
ik er niets van en wou maar liever, dat je hier was.
Hartelijken dank
Jan

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Ede
Datum: 5 april 1900
Verblijfplaats: KB 69 F 22
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[1:1]
Ede 5 April 1900
Beste Willem,
Je moet 't niet verkeerd begrijpen dat ik je nu eerst antwoord op je brief dien 'k
zoowat 'n maand geleden ontving. Ik werk den laatsten tijd heel hard - eerst den
heelen dag van 'n uur of tien tot half zes en 's avonds zit 'k dan gewoonlijk te etsen.
Ik heb met dat al dikwijls gedacht: ik zal vandaag Willem 's schrijven, maar zooals
je wel gemerkt hebt is daar nog niets van gekomen. En dan, je weet 't: 'k ga heel
slecht met de pen om en houd van schrijven niets.. zoodat ik maar zeggen wil, zou
tante Martha zeggen, dat 'k toch wel dikwijls verlang je 's te zien, om 's samen te
praten - en daarom zal ik zeker ook heel gauw 's bij jullie aan komen loopen.
[1:2]
'k Vind 't prettig dat jullie 't zoo goed samen vinden kunnen - 't verwondert mij
trouwens niets sints 'k Jeanne heb leeren kennen, al is 't dan maar oppervlakkig, 'k vond haar heel lief en dacht zoo bij mezelf: nou, dat is ten minste in orde en Willem
zal nu eens eindelijk 'n rustig en gelukkig leven krijgen.
Wat je me schrijft van 't gebabbel der menschen lijkt me meer onaangenaam dan
wel ongewoon. Maar onaangenaam zooals de beet van 'n mug je hinderen kan - 't
jeukt 'n beetje na, maar 't brengt je niet in levensgevaar. 't Is dan wel 'n voldoening
als je de(n) mug te pakken kunt krijgen en wat dat betreft gaat de vergelijking zeker
niet op. Want je heb niet veel kans mevr. Zubli-van den Berch van Heemstede
(bijgenaamd de rollade als 'k me niet bedrieg) te pakken te krijgen, noch Juffr.
Jeannette Hamilton, van wie 'k nooit gehoord heb.
Intusschen, of die dat dwaze
[1:3]
vertelsel verzonnen en rond gebazuind hebben betwijfel 'k - ten minste wat 't
verzinnen aangaat. Ik heb 't zelfde praatje in Amsterdam gehoord en vertrouwelijk
is mij daarbij meêgedeeld dat ik zelf de zegsman zou zijn! Je begrijpt dat ik 't daar
niet bij heb laten zitten, maar die zaak is alleen in zooverre opgehelderd dat ik
begrepen heb dat je te doen hebt met 'n systematische laster uit 'nzelfde bron, want
de eerste keer was Nol er mêe gemoeid, verleden zomer, weet je wel? De tweede
keer Keesje Verster! en deze keer ik zelf, je ouwe-trouwe Wim! 't Is eigenlijk om je
'n aap te lachen beste Willem zoó absurd en wat moeten die menschen die dergelijke
praatjes verzinnen en rondstrooien vreeselijk arm zijn! Wat 'n liefhebberij! Maar
gewoon is 't wel, zóo weinigen die er buiten kunnen en niet gaarne meê doen! Je
hoeft wezenlijk Busken-Huet niet te zijn om er genoeg van te krijgen.. maar 'k
prefereer, als 't zijn kan, 'n huis op de hei
[1:4]
boven 't woelige Parijs. Bovendien geloof ik niet dat de menschen daar beter zijn 't is alles eén pot nat! - Over eenigen tijd moet 'k in den Haag zijn om etsen te
drukken: dan kan 'k 's kijken hoe 't jullie gaat, en hoe je je houdt in den getrouwden
staat! 'n Week of vier geleden was 'k even in den Haag maar had toen geen
gelegenheid te komen, hoewel 'k er op gerekend had. - Pammy laat je hartelijk
groeten - hij wordt nu 'n leuke jongen - 't scheelt weinig of hij heeft den baard in z'n
keel. Ze maken 't alle drie best en hebben, tot nog toe, niet veel anders in hun leven
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dan 'n onbedaarlijk plezier! Zie je Hein wel 's? Ik nooit meer - maar 'k moet gauw
eens naar hem toe. Nu beste Willem wees met Jeanne hartelijk gegroet en als je
tijd hebt schrijf me dan nog 's, - al antwoord 'k niet gauw en niet erg volledig - ik ben
altijd erg blij met 'n brief van jou.
Adieu, tot gauw, hoop 'k, met 'n hand,
je toegenegen
Wim

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 6 april 1900
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 126

[1:1]
Amice,
Wil mij s.v.pl. melden (330 N.Z. Voorburgwal A'dam) wanneer ge naar Parijs denkt
te gaan. Ik weet niet of 'k wel meê kan gaan, zoo plotseling; - mogelijk dat ik een
paar dagen kom als je er bent, in dat geval zal 'k je wel weten te vinden - 'k ben
voorloopig in Amsterdam en als je in de volgende week mocht gaan zal 'k mijn best
doen weg te kunnen. Dus meld me dat dan even.
Met besten groet
t.t.
W.W.
Ede 6 April 1900.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 9 april 1900
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 125

[1:1]
Amsterdam 9 April 1900
Amice,
Waarschijnlijk ga ik nu maar morgen ochtend naar Parijs. Ik heb nu eenmaal mijn
maatregelen genomen en later kan ik weer moeielijker. Mocht je nog deze week
komen wees dan zoo goed 't mij te melden: hotel du Nord & d'Anvers; rue Maubeuge
als dat er ten minste nog is; of poste restante.
Met vriendschappelijken groet
t.t.
W.W.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
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Plaats: Amsterdam
Datum: 19 april 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 19 April 1900
Amice,
Het wordt mij erg lastig om de kippen te houden die ge mij cadeau gegeven hebt.
Daarom vraag ik je of je ze soms liever zoudt willen terughebben; in dat geval
verzoek ik je mij een mand te zenden aan mijn adres Nic. Beets straat 130 beneden
huis, dan kan ik ze je daarin terug zenden.
Het spijt mij wel - maar ik kan ze heusch niet houden.
Gaarne spoedig antwoord hierop te gemoet ziende,
t.t.
GH Breitner.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 27 april 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
176. Regentesselaan
Den Haag.
27 April 1900.
Beste Wim,
Ik heb je wel wat lang op antwoord laten wachten, maar dat komt, doordat er iets
bijzonders is gebeurd.
Ik zal je maar dadelijk zeggen, wat het is: een poosje geleden heeft S.L. van Looy
mij een brief geschreven, waarin hij verklaart, dat dit de laatste jaargang van de
N.G. is, dien hij zal uitgeven. En als reden voor dat besluit van hem geeft hij aan de
oprichting van Arcadia (dat je nu zeker ontvangen hebt. Jeanne heeft tenminste
e

haar uitgever verzocht, jou een presentexemplaar van de 1 aflevering te zenden).
De eigenlijke
[1:2]
reden kan dat echter natuurlijk niet wezen. Want Arcadia is heelemaal geen
concurrent van de N.G., zooals je nu waarschijnlijk ook zelf gezien hebt, noch wat
het allergrootste deel van den inhoud, noch wat het uiterlijk betreft. En buitendien
staat er duidelijk van buiten op: ‘tijdschrift voor dames.’ De eigenlijke redenen van
o

v. Looy stel ik mij veeleer voor, dat deze moeten zijn: 1 . hij is socialist, en nu heeft
Heijermans van de Jonge Gids, die zijn drama's bij hem uitgeeft, zoo lang aan zijn
hoofd gezeurd met: dat die ‘burgerlijke’ literatuur geen toekomst meer kan hebben,
o

( totdat eindelijk v. Looy de dingen óók zoo is gaan inzien. 2 . Buitendien is v. Looy
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teleurgesteld, denk ik, omdat hij waarschijnlijk van Jeanne een melk koetje voor
zich zelf had willen maken, en hij nu van mij heeft moeten hooren, dat J. aan
Veenstra door een contract gebonden is. Hij had toch, uit zichzelf, ook
[1:3]
een contract met J. willen sluiten, waarop ik hem antwoordde, zooals het was, dat
de heer Veenstra hem daarin reeds vóór was geweest.
Zoo staan nu de zaken, en ik weet nu natuurlijk niet precies wat ik moet doen.
Zooals je begrijpen kunt, beste Wim, zit ik er op 't oogenblik erg meê in, en ik weet
niet goed, wat mij verder te doen staat in deze.
Zou jij misschien er wat op weten? Graag zou ik hebben, als je kon, dat je eens
hier kwam. Ik durf het je te vragen, omdat je toch van plan waart eerstdaags te
komen, zooals je schreef.
Met hartel. groeten
je
Willem
[1:4]
Ik vergat, zoowaar, iets persoonlijks over mijzelf te melden. Dat komt zeker, omdat
er niet veel bijzonders te melden valt. Wij zijn ( van weêrskanten meen ik te mogen
hopen ( gelukkig met elkaêr; Jean heeft het gewoonlijk erg druk met haar tijdschrift,
en nu gaat ze ook gauw nog een nieuwen roman beginnen. Met de menschen, bij
wie wij wonen, hebben wij 't goed getroffen: tot dusverre tenminste hebben wij geen
enkele reden tot klagen, en ik zie niet, waarom dat niet zoo blijven zou.
Groet hartelijk Betsy en de kleine mannetjes, Pam en Erik, van Jean en mij. Odo
weet daar zeker nog niet zoo van.
Je Willem

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 30 april 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 30 April 19.
n.

Beste Wim. Ik ontving je brief van 25 . 'T Speet me weer dat ik je niet zelf gezien
heb, daar ik sints begin Maart niets van je had gehoord, maar ik wil graag gelooven
dat je heelemaal in je werk bent geweest. Wat is dat een mooi schilderij bij V.
Wisselingh! Ik zie er beslist weer een grooten vooruitgang in. 'T is zeker wel 't mooiste
olieverfschilderij wat je nog gemaakt hebt, vooral vind ik 't water prachtig uitgedrukt.
Ik dacht niet dat dit in olieverf zoo bereikt kon worden. Tot mijn genoegen is Eilers
er erg mee ingenomen & naar ik hoor heeft hij er groote plannen mee waarin ik
hoop dat hij zal slagen. Ik feliciteer je er wel mede. 'T is een bepaald succes & ik
wensch & vertrouw dat 't zóó zal voortgaan.
Ik weet natuurlijk niet of je tegen Mei op mij hebt gerekend maar
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[1:2]
zend je hierbij toch de gewone f 200. Mocht je mijne hulp nu niet noodig hebben,
dan kunnen we volgende keeren eens overslaan.
Begin Maart ben ik in den Haag op nieuw ongesteld geworden & er weer 3 weken
onwel geweest. 'T begint echter nu beter te worden & ik hoop maar op zachter weer
om heelemaal weer in orde te komen. Zoolang 't nog zoo guur is, kom ik liever niet,
daar ik van de buitenlucht niet zou kunnen genieten maar ik kom later graag eens
weer naar de jongetjes kijken & spreek dat dan wel nader met je af als je bij me
komt. Ik had echter graag bericht van de goede ontvangst dezes & hoe jullie 't allen
maken.
Doe mijn hartelijke groeten aan Betsy & zoen de kereltjes voor me.
Met een handdruk
je je liefh.
Vader.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Ede
Datum: 5 mei 1900
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Ede 5 Mei 1900
Beste Willem,
Wees met je vrouw van harte gelukgewenscht met je verjaardag. Ik zal morgen
eens 'n glaasje ledigen op je gezondheid en hoop dat ik dat nog heel dikwijls zal
mogen doen; ‘dikwijls’ doelt hier op jaren en niet op glaasjes, begrijp dat maar goed.
Ook Betsy en de jongens, inzonderheid Pam laten je hartelijk feliciteeren.
't Zal niet heel lang meer duren dan kom 'k in den Haag om etsen te drukken en
verheug me er op jullie dan eens op te zoeken. Je hebt me erg verrast met 't bericht,
in je laatsten brief, dat v. Looy de N.G. niet langer wil uitgeven!..
[1:2]
Als je nou maar 'n anderen uitgever kunt vinden dan zal 't je niet spijten van hem
af te zijn want hij heeft je 'n heele boel last veroorzaakt met z'n bazigheid - maar 't
zou heel naar zijn, speciaal voor jou als de N.G. niet kon doorgaan; - 'k ben benieuwd
te hooren of je al stappen gedaan hebt, en bij wien.
Neem ditmaal dit korte briefje voor lief beste Willem, - 'k ben hard aan 't werk,
hoewel 'k al mijn wilskracht noodig heb om er aan te blijven met dit heerlijke
voorjaarsweer - de tuin waar alles bloem en bloesem is en die weerklinkt van 't
gelach en gejubel van de drie jongens, is wel verleidelijk!
Groet je vrouw hartelijk van mij en geloof me, met 'n hand
t.t.
Wim.
Veroorloof mij je inliggend te zenden; 't lijkt me practischer dan 'n das of 'n kistje
sigaren..
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Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Ede
Datum: 6 mei 1900
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
Ede 6 mei 1900
Beste Arthur,
Ik ga morgen naar Amsterdam en denk daar de heele week te blijven. Bij v.
Wisselingh kun je mij dikwijls vinden en anders kijk je maar 's in de Bodega tusschen
5 en 6 en als 'k soms op den Vijgendam zit, kun je Willem mij telefonisch laten
ontbieden. De jongetjes verheugen zich zeer in 'n eventueel bezoek maar daar we,
met ons drukke huishouden, ons niet meer de luxe kunnen permetteeren 'n kamer
beschikbaar te houden voor onze gasten - zou je 't moeten doen op 'n dagje heen
en terug.
Vele groeten aan Truus en 'n hand van
t.t.
WimWitsen

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 juni 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 5 Juni 1900
Beste Wim,
Vrijdag a.s. ga ik naar Den Haag, en dan Zaterdag als wij gezond zijn naar
Wiesbaden. Misschien ga ik van daar eens naar Bern - Interlaken - Furkapass Gotthardtunnel - Locarno, en dan terug naar mijn Moeder; maar dit hangt af van
hoe het met Haar gaat. 16 Juli moet ik in Amsterdam terug zijn. Het zou kunnen
wezen dat ik begin Juli hier ook even kwam.
Zaterdag avond drie partijtjes geschaakt met Bauer. Heel plezierig in Suisse. Van
ten Bokkel in Leeuwarden kreeg ik twee boekjes meê met openingen en partijen.
Ik heb nu ook een
[1:2]
Pocket Chess, maar in mijn eentje speel ik dikwijls veel te gauw, zonder goed
opteletten wat er gebeurt. Als ik die boekjes uit mijn hoofd ken, en alles weet
toetepassen, versla ik jullie allemaal.
Jij en ik hebben: Zeekraal van François gekregen. Het was heel vriendelijk en ik
schreef hem dat ik met de Pinksterdagen eens bij hem zou willen komen. Israëls
seinde dat hij daar een week kwam ‘werken’, toen verviel de aardigheid, en Zaterdag
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telegrafeerde François mij weer: ‘Israels vertrokken, ben de Pinksterdagen vrij.’
Maar ik kon Zondag en van daag niet - dus het liep mis.
Gisteren met Mien feestelijk bij Kras gegeten, een Hoyo toé! Ik
[1:3]
wou dat zij mee kon naar Zwitserland, maar het is te duur, en zij gunt mij de Alpen
liever dan dat ik mét haar aan den Rijn ga zitten, waar ik al zoo dikwijls ben geweest;
eigenlijk zou dat ook heel prettig zijn, maar het regent met emmers als Mien en ik
samen uit zijn.
Bauer gaat Zaterdag naar de tentoonstelling. Hij heeft een mooi kleurig, vroolijk
schilderijtje: blauw luchtje, water, booten, witte, zonnige, dartele gebouwen en wel
duizend figuurtjes in kleurige gewaden. Alleraardigst. Je hebt het misschien al lang
gezien, want het stond de vorige week voor het raam.
Jan is hier een Zondag geweest. Hij staat met Wim op en gaat met hem naar bed.
Behalve brom. kali
[1:4]
moet je chinine innemen.
Hartelijk beterschap! Met veel liefs van Mien,
Je
Nol.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [16? juni 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstraat 5.
Beste Wim, van ons beiden hartelijk dank voor je felicitatie en wel gefeliciteerd met
je herstel. Wij hopen dat er nu zeker van komt, van je gang naar Den Haag, en
verwachten dat 't nu zeker niet langer dan een week of drie duurt eer je arriveert.
Jannie heeft een gelukkigen dag gehad, eigenlijk zijn eerste verjaardag waarvan
hij eenig benul had. Je zult hem erg aangekomen vinden. Hij zit op een eigen stoeltje,
aan een eigen tafeltje en houdt heele gesprekken en loopt - zijn beenen komen
terecht, gelukkig.
Ik heb 't dezer dagen heel druk gehad, omdat er iemand met verlof was. Marie
heeft 5 weken haar jongste zuster bij zich gehad voor herstel van gezondheid en
voor die 'r genoegen een nichtje in de laatste weken er bij. Zaterdag zijn ze weer
vertrokken.
Ik ben na Parijs weer aan Zola
[1:2]
getogen en heb in één adem l'Assommoir gelezen, die ik nu erg bekend vond en
van Nol heb ik een plattegrond van Parijs gekregen, waar ik niet van af kon blijven
en avonden op heb zitten turen, zoodat Parijs me nu heel bekend is. Ik was nu aan
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Nana, doch heb die weer een paar weken moeten laten varen, maar vandaag ben
ik er aan door gegaan.
Marie leest alles mee. Ze leest Nana nu. Ik heb deze boeken in geen 16 jaar
ongeveer gelezen. Ik vind ze zoo eenvoudig en zoo goed; een beetje grof, beter:
minder universeel van opvatting, tegen Balzac gehouden, maar toch zulk best werk
en waar je zoo'n boel aan hebt.
Weet je niet, dat we bij avond dat reusachtige witte gebouw aan de overzijde der
Seine zagen liggen, waaraan ze bij Y licht aan 't werk waren en dat je niet kon thuis
brengen. Gister zag ik aan een kiosk de fransche weekprentjes en herkende 't direct.
Er stond onder: la nouvelle
[1:3]
Gare d'Orleans au quai d'Orsay. Wat een ligging voor een station! Het is een stad
uit een sprook, Parijs. Ik ben zoo blij, dat ik nooit op de Exp. ben geweest; ik zou
dan in dien korten tijd door al die papier-maché gevels mijn indruk van Parijs hebben
verminderd.
Ik denk heel sterk in den laatsten tijd, ook door den Assommoir, aan Parijs en
aan Frankrijk. Doch, nu is 't zonderlinge, tegelijk, dat ik de stad en de Duval-scènes
en b.v. 't Zondag middag op de boulevards zijn en dien Zaterdagavond zoo
verrukkelijk vind - 't laatste als in een nimbus gezien - is mijn idee van de Franschen,
van de mannen, dat ik waarschijnlijk opgediept had uit de geschiedenis, totaal
verstoord. Ik zie altijd dien eigenaar van het hotel en den laarzenknecht terug en
griezel van die alles-doorziende, gladde tronies (ten minste zulke oogen, zulke
voorhoofden).
't Is me net of de koetsiers apart in mijn herinnering leven; dat komt waarschijnlijk
door dat scènetje voor dat café. Die koetsiers zijn misschien filous, maar de anderen
zijn net scheermessen. Ik dacht niet, dat er zoo een
[1:4]
heel ras bestond.
Ik denk altijd aan wat jij zei, dat Frankrijk, zooals 't nu is, dit heeft te wijten aan
zijn ketterjachten m.a.w., wat wij hier te veel in ons bloed hebben, hebben ze er
daar finaal uitgejaagd. Als jij zulke universeele dingen zegt, zijn ze altijd raak; dat
heb ik meer opgemerkt en zoo'n gezegde vergeet de ander dan nooit meer.
Verleden aan den trein, toen ik Nol wegbracht, zag ik Dijs, na jaren. Ik was blij
om zijn zachte stem weer te hooren en zijn artiesten-oog weer te zien. Zijn vrouw
is een beetje een moderne vrouw op 't zien en hooren; een revolutionaire vrouw.
Ze kwamen van Parijs. Toen ik twee zinnen van verrukking had gesproken, zag ik,
dat ze 't niet met me eens was. Ik pakte toen maar weer mijn spullen een beetje in,
maar was toch blij Dijs weer eens gezien te hebben.
Verleden ben ik een zondag met Nol in A. geweest en verleden week een avond
tot 1 uur in Den Haag. Het is zoo gezellig met Nol. Ik heb hem gister naar Wiesbaden
geschreven en hem gevraagd
[2:5]
of hij ook lust had me mee te nemen naar Zwitserland, omdat ik zoo'n gemakkelijke
reiskameraad was!
Je moet Pammie van me groeten en allen goede reis van mij wenschen, of zijn
ze al weg. Ik zou dit wel uit je brief moeten opmaken eigenlijk.
Schrijf je weer eens gauw.
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Met hartelijke groeten, ook van Marie
t.t.
Jan
Wel gefeliciteerd, al is 't wat laat, met je beste succes: je schilderij in 't Rijksmuseum.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 16 juni 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag,
Regentesselaan 176
16 Juni 1900.
Beste Wim,
Omdat ik hoopte, dat je eens bij ons zoudt komen, heb ik mijn schrijven aan je
aldoor uitgesteld. Maar nu ben ik gisteren bij Hein geweest, en die vertelde mij dat
je bij hem was geweest, en dat je mij door hem de groeten liet doen. Ik leid daaruit
af, dat je bezoek aan den Haag is afgesprongen of tenminste uitgesteld, en nu wil
ik je daarom maar eens schrijven, in de hoop, dat je 't niet onpleizierig vinden zult.
Zooals ik je, geloof ik, schreef, heeft v. Looy de N.G. aan ons
[1:2]
opgezegd. En Veenstra heeft nu aan Jean verklaard, dat hij misschien wel de N.G.
zou willen hebben. Maar nu steekt Hein weer een spaak in het wiel. Want, terwijl
de boel zoo wankel staat, gaat hij nu op eens eischen een salaris van f 30 per
maand, dus f 360 per jaar. Omdat Hein begon te dreigen met af te treden als
redacteur, als ik hem hierin niet helpen wou, heb ik beloofd er Veenstra over te
zullen spreken. Maar ik weet bijna zeker, dat Veenstra zal zeggen, als ik het hem
vraag: ‘Neen, m'neer Kloos, dan zie ik van verdere onderhandelingen af.’ Want je
moet weten, Wim, Hein belooft voor die f 300 niet een bepaald aantal vellen copij.
[1:3]
Neen, hij wil dat geld hebben voor zijn diensten als redacteur: hij zal medewerkers
zien aan te winnen, met mij de ingekomen bijdragen bespreken, enz., zegt hij. Kan
je mij misschien hierin raad geven, Wim? Ik vraag je dit, omdat je hem gesproken
hebt. Ik zit er inderdaad verschrikkelijk meê in. Want ik heb aan Hein geschreven
en gezegd, dat als de N.G. weggaat ik er leelijk aan toe ben, en dat hij zelf zonder
N.G. ook niets meer kan beginnen met zijn werk, maar daar gaat hij niet op in. Hij
zegt maar, dat hij het hebben moet. Ik heb Hein nooit zoo gekend, en denk wel een
beetje, dat het domme verstand van Dientje hem zoo maakt. Want
[1:4]
in den beginne had ik, door een poosje verstandig en gevoelig met hem te spreken,
hem zóóver weten te krijgen, dat hij er in toestemde, die f 360 eerst dán te krijgen,
als de toestand van het tijdschrift het zou toelaten. Maar toen ik hem zoover had,
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stond hij in eens op en liep naar achteren, naar Dientje toe. Na een groote vijf
minuten kwam hij terug en begon toen plotsling heel anders te spreken, en wederom
konsekwent op zijn eisch te staan.
We zijn heel goed van elkaer gescheiden, want wat heb je er aan, om herrie te
maken? Dat brengt de eigenlijke dingen toch geen sikkepit verder. Maar ik zit er nu
maar voor! Kom ik met Hein's eisch bij Veenstra, dan weet ik zeker, dat hij zegt:
‘Op die manier wordt de kwestie mij te gewaagd’. En daar zou ik hem geen ongelijk
in kunnen geven. Want ik zelf zou ook wel meer dan f 600 willen hebben, en b.v.
mijn copij willen betaald zien,
[2:5]
zooals ik voor '95 altijd had. Maar daar durfde ik niet meê aankomen en had daarom
besloten er voorloopig nog maar van af te zien, totdat de zaken eens wat beter
gingen staan, door een mogelijke toename van abonné's. En nu moet ik waarachtig
een vermeerdering van inkomen voor Hein gaan vragen, die ik zelf eigenlijk ook
noodig heb, maar waarvan ik af had gezien, om den boel niet in de war te sturen.
Hein doet nu, alsof hij zegt: ‘Alles of niets.’ Ik heb hem nooit zoo gezien. Tweemaal
heeft hij mij, toen ik gisteren middag van half twee tot half vier bij hem was, verteld
dat Dientje laatst driemaal op één dag flauwgevallen was, door het harde werk dat
zij doen moest. Verbeeld je, voor zoo'n poppen huishouden van twee menschen,
terwijl zij de hulp van haar hardwerkende
[2:6]
zuster Jeanne heeft. Zij zag er trouwens uit, gisteren, als een welig-bloeiende roos.
Nu, Wim, kan jij mij misschien een raad in deze geven. Want, beste jongen, het
ziet er lang niet vroolijk uit.
Vooral omdat Veenstra al een poosje geleden gezegd heeft, dat er haast bij de
zaak was.
Zou je mij daarom spoedig kunnen antwoorden, beste Wim? Ik ben wèl lastig,
maar, och! Hein brengt me ook in zulke gekke en moeielijke dingen!
Na vriend. gr. aan Betsy en de jongens, ook van Jean
je
Willem
Laat dat over Dientje s.v.p. onder ons blijven!

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 juni 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
16 Juni 1900
Beste Wim,
'T speet me je gisteren op 't Spui niet ontmoet te hebben. Ik bleef er tot bij half
vijf & gaf toen den moed op. Ik wou je nu even schrijven dat ik 't Oosterpark heel
mooi vind & oneindig beter. Ik wensch je er veel succes mee & denk wel dat dit 't
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geval zal zijn, ten minste De Bois zei me dat E. die 't nog even gezien hadt er zeer
mee ingenomen was.
Met hartelijke groeten aan Betsy
je je liefh.
Vader.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Ede
Datum: 17 juni 1900
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Ede 17 Juni 1900.
Beste Willem,
Ik heb van morgen je brief ontvangen en er van daag eens over nagedacht. De
eisch van Hein lijkt me onbillijk in de tegenwoordige omstandigheden van het
tijdschrift, vooral omdat hij feitelijk niets doen zou voor die f 360 - en het zelfs nadeelig
zou werken op zijn productiviteit. Geen uitgever is zoo onverstandig om dat niet in
te zien en je hoeft, mij dunkt, er niet eens met Veenstra over te spreken! Maar wat
nu te doen? Je vraagt mij om raad, maar niemand kan je in deze helpen, behalve
Hein zelf. 't Komt me voor dat je òf van hem gedaan moet zien te krijgen dat hij een
bepaald aantal vellen copij levert voor die som, die hem dan verzekerd kan blijven
terwijl hij voor alles wat hij meer schrijft extra gehonoreerd zou moeten worden, òf...
dat jij alleén de N.G. voortzet en Hein vast medewerker (hij is toch niet zóo om je
zijn copij te onthouden!). Kan je dit
[1:2]
niet gedaan krijgen of levert het misschien andere bezwaren op voor de uitgave,
dan weet ik nog maar eén ding, n.l. dat je de helft van jouw salaris aan Hein afstaat
en mìj vergunnen wil je maandelijks f 25 te zenden. Ik kan dit nu wel op mij nemen
- maar daar zou je Hein niets van mogen zeggen, want ik zou 't alleen willen weten
tegenover jou - omdat ik joù wil helpen, heel graag, Willem. Ik vind 't van Hein niet
aardig en herken hem er niet in en bovendien vind 'k 't onverstandig - want hij, en
vooral hìj, zou er minder door werken. Als je 't me toestaat, zou 'k hem dit graag
eens zeggen, bij gelegenheid, want ik heb te veel genegenheid voor hem om over
hem aan jou (en zelfs aan jou) te schrijven wat 'k hèm niet zou zeggen. Hij heeft 't
wel moeielijk maar niet moeielijker dan jij en zooals je schrijft, jìj krijgt toch ook geen
salaris èn je copij betaald. Ware dit zoo dan zou je zijn eisch meer kunnen billijken
maar in dat geval zou hij toch weer moeten wachten tot het wat beter
[1:3]
gaat met het tijdschrift, - zooals je zelf ook al gezegd hebt!..
Ik ben nog niet in de gelegenheid eens in den Haag te komen, - mijn etsen zijn
nog niet klaar en 'k ben onlangs erg opgehouden door ongesteldheid, - 'k hoop toch
over drie, vier weken te komen en blijf er dan eenigen tijd en stel me er veel van
voor eenige avondjes bij jullie door te brengen, en eens ouderwetsch gezellig met
je te praten.
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Groet Jeanne hartelijk van me en geloof me, met 'n hand
je
Wim.
Ik ben hier alleen met kleinen Odo en de dienstboden: Betsy is met de jongens gaan
logeeren bij familie in Brabant. Zij liever dan ik!..

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 18 juni 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag, 18 Juni 1900
Regentesselaan 176.
Beste Wim,
Heel blij was ik, zoo spoedig antwoord van je te krijgen! En ik ben zoo dankbaar,
over wat je mij voorstelt! Want ik wou 't je niet schrijven, omdat het zoo wanhopig
klonk, maar ik ben werkelijk bang geweest, dat de N.G. zou moeten ophouden te
bestaan.
Zoover was ik gekomen, maar toen moest ik gaan werken voor de N.G. Nu ben ik
nog wel niet klaargekomen met mijn Kroniek ( ik werk niet heel makkelijk, zooals je
misschien wel weet ( maar ik wil het nu toch niet langer uit[1:2]
stellen om je te schrijven, want anders weet je heelemaal niet, hoe je 't met me hebt.
Onder ons gezegd, ik begrijp niets meer van Hein, zijn vrouw schijnt een heel
vreemden invloed op hem te hebben, en 't komt nu precies uit, wat Arthur mij indertijd
heeft gezegd: ‘Je zal zien, Willem, je krijgt later last met haar!’ Ik heb Hein nooit
hebberig of onredelijk gezien, en dat is hij nu bepaald wel. Want verbeeld je, ik krijg
maar f 600 voor mijn secretariaat en al mijn copij, en hij wil nu f 360 hebben, zonder
dat hij daarvoor eenige copij belooft, en zonder dat hij feitelijke redacteurs
werkzaamheden heeft. En dat op een oogenblik, dat de boel eigenlijk een beetje
op 't springen staat. Je had hem moeten zien, toen ik
[1:3]
bij hem was: toen ik hem betoogde, dat het niet zou gaan, zei hij rondweg: Ja, dan
zie ik mij genoodzaakt om af te treden! Deze houding van Hein is zóó
verschrikkelijk-dom, want als de N.G. weg mocht gaan, krijgt hij nergens iets
geplaatst, of hoogstens van tijd tot tijd een enkele bijdrage, dus verliest hij zijn
geregelde inkomsten door zijn schrijfwerk, en hij stort mij ook heelemaal in 't ongeluk.
Voor zijn heele verdere leven wordt hij dan een lesgever, die het brood-noodig heeft,
en die van tijd tot tijd eens een vers of een stuk schrijft. Je zou mij zoo'n pleizier
doen, Wim, als je hem, bij gelegenheid, maar liefst natuurlijk zoo spoedig het je
schikt, eens aan zijn verstand kon brengen, hoe dom hij door zijn houding voor
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[1:4]
zichzelf doet. Hij gooit alles zoowel voor hemzelf als voor mij omver. Ik zal nu eerst
probeeren, of Veenstra hem een brief wil sturen, dat het niet gaat. Ik zal dan de
heele zaak aan Veenstra blootleggen, wel te verstaan, wat Hein wil, en dat ik dat
niet goed vind als Veenstra het niet goed vindt, maar dat Veenstra den heer Boeken
dan een brief moet schrijven, om te zeggen, dat het niet gaat. Hoe kan Hein ook in
Godsnaam eischen: ‘Ik moet f 360 's jaars hebben, maar hoeveel copij ik dan geven
zal, dat weet ik niet: dat zal van mijn andere bezigheden afhangen!’ Zoo heeft hij
l.l. Vrijdag tegen mij gesproken!
Nu, beste Wim, Jean en ik hopen zeer dat je gauw eens komen kunt.
Met ons beider hartel. groet een hand van
je
Willem.

Maria Johanna Baukema-Philipse aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [20 juni 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Geachte Heer Witsen,
Zou er niets op gevonden kunnen worden, dat U mij toch hielp met de ets. Siegertje
is niet vrij van hoest, maar erger is hij niet.'t Lijkt op een flinke verkoudheid, en de
dokter zegt dat het geen kinkhoest is, maar wel bij weinig zorg kan worden. Hij gaat
dan ook niet uit. Zusje hoest in 't geheel niet meer. Voor Siegertje blijf ik ook niet
thuis, na twaalf uur 's nachts begint hij meest onrustig te worden.
Toch zou ik liever geen verkoudheid op Uwe kinderen overbrengen, en Betsy
gelooft in deze aan overbrenging, zou het dan niet kunnen dat ik in 't atelier bleef,
of zoo U soms de kinderen daâr wilt zien, kan ik dan niet zitten in dat droog hok
voor zaden? 'k Zou 't toch zoo jammer vinden, als ik er voorloopig niets aan kon
vorderen, en 't is nu zulk prettig werk. Als u 't zaad droog hok of 't atelier goed vindt,
zou ik a.s. Vrijdag dan mogen komen, als ik niets hoor voor dien tijd, reken ik er
maar op, dat
[1:2]
het goed is.
De ets is leelijk gekrast, laatst bij de terugreis, dat was wel een teleurstelling,
maar ik geloof wel dat het te dekken is, - in de lucht, en in de groote zonnebloemen.
Gisteren heeft zusje een leelijk ongeval op school gehad, een jongen met wien
ze danste, stak haar een gepunte stok in den mond, zoodat ze tegen 't gehemelte
een wondje heeft, waardoor ze vandaag nauwlijks eten kan, zelfs geen vloeibaar
voedsel, zonder tranen storten.
Gelukkig is 't een zuiver wondje en op een vrij ongevaarlijke plaats.
Groet Betsy van ons beiden.
'k Hoop dat U mij helpen kunt, maar maken B. of U ook maar eenigszins bezwaar
tegen mijn komen, zoo stel ik het liever uit; de angst voor kinder is natuurlijk
overwegend, en de ets komt dan wel later in orde.
Met vr. groeten, geachte Heer,
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Uwe d[w[?].
M.J. Baukema Ph.
Woensdag.

Sieger Jan Baukema aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: 23 juni 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Waarde W.,
M. kwam gister thuis met de mededeeling dat ge eene schilderij van mij wildet
koopen en wel van den Quadenoord.
Ik maakte daarvan twee dingen: het grootste zaagt ge bij mij op het atelier te
Heelsum en hangt thans op de W. Tent. te Parijs. De maat ervan is (met inbegrip
van lijst) 140 lang bij 95 hoog. en de prijs naar ik meen 600 francs. - De kleinere
[1:2]
is ten toongesteld bij Gerbrands alhier; de maat daarvan bedraagt met lijst 1.05 bij
65 c.M. en de prijs f 100.
Ik hoor bij gelegenheid wel, welke van de twee ge verkiest.
In ieder geval dank ik je zeer voor je groote vriendelijkheid in dezen; ook doe ik
dit ten opzichte je welwillend voorthelpen mijner vrouw.
Ze zal zooveel aan je hulp hebben, maar voor jezelf is het jammer
[1:3]
genoeg, tijdroovend en lang niet gemakkelijk; waarom ik het zooveel te meer
waardeer.
Tot ziens, op dinsdag a.s. te Amsterdam bij de Firma v. Wisselingh.
Met hartelijke groeten
t.t.
Sieger Baukema.
A. 23 Juni 1900.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Ede
Datum: 23 juni 1900
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1032

[1:1]
Ede, 23 Juni 1900.
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Ik heb den brief van Marie W. aan jou niet gelezen en in dien aan mij stond dat je
mama mij persoonlijk wil komen feliciteeren en al op weg is sints Woensdag van uit
Brugge over Zeeland naar Gelderland. Ze zal dus wel gauw komen. Waarom zouden
de Wandscheers je dat schrijven? Dit kan toch even goed dienen of heb je niet
(meer) verwacht dat 'k ( ) zou schrijven? 't Boekje van Meyer heb 'k van morgen
verzonden, 't lag hier al eenige dagen en 'k had je er juist over willen schrijven. Hier
in huis staat alles op stelten; de juffrouw en Geesken hebben 'n schoonmaak
bevlieging naar 't schijnt, den eenen dag heb 'k ze op de zolder gehoord, den anderen
in de keuken en nu zijn ze weer in de boekerij bezig; 'k heb drie avonden boeken
gesorteeerd en in de kasten gezet, gisteren avond was die van jou aan de beurt en
dat heeft geduurd van 8 tot 12. Maar 't ziet er nu 's netjes
[1:2]
uit - als je zoo iets begint zie je er tegen op maar als je 'n beetje aan den gang bent
krijg je er plezier in en dan doe je 't heel goed. - Maar 't is 'n geweldig werk geweest!
- Verder gaat alles heel best, Gerrit heeft de laatste dagen goed geholpen, met
boeken uitkloppen en de zolder opruimen en de keuken muren afwasschen hij is
nu eenden kroos halen - we hebben eén keer aardbeien gehad maar nog maar 'n
heel klein beetje. De bloemen zijn allemaal in de perken en staan heel goed met 't
regenweer Wat dàt betreft tref je 't slecht, hè? Goed maar dat je overschoentjes
voor Pam hebt gekocht. Ik ben blij dat je den streek mooi vindt, ik deel altijd heel
veel in je plezier en vind 't maar jammer als je reden hebt om te fileeren maar 'k kan
't me best begrijpen, ik zou 't geen dag bij la mère uithouden! Kun je nog al 's gaan
wandelen met de knapen? Ben je al
[1:3]
's naar den Bosch geweest? Waarom beefden je handen zoo? Dat is heel naar, kom dan maar weer hier, wat heb je er dan aan? Ik heb 'n week vergeefs gewerkt:
mijn teekening is bedorven, de was die in de naden van mijn teekenbord gestopt
is, is in 't papier doorgedrongen en daar zit nu 'n donkere vetachtige streep! 'k Heb
al ander papier opgespannen om overnieuw te beginnen maar 't is 'n beetje
wanhopig, hij was al zoo'n eind op streek! Gisteren kwam hier plotseling Mevrouw
Baukema; - ze was erg teleurgesteld dat je er niet waart maar vroeg of ze toch kon
blijven koffie drinken. De juffr. heeft haar toen 'n haring gegeven met 'n kop chocolâ..
Ze bracht twee etsen meê waarvan 'k er eén voor haar gebeten heb, - en ze kwam
ook vragen wat 'k dacht van die teekening van de kerk en voor hoeveel of ze die
verkoopen kon. Ze had er 'n liefhebber voor in den Haag voor f 250. Ze heeft ook
weer veel ambitie in 't etsen en zal het nu eens doorzetten vooral omdat ze gezien
heeft
[1:4]
dat ze met de pen niet kan uitdrukken wat ze wil. Verder erg klagen en veel bezwaren
opgooien. Ze schijnen 't erg moeielijk te hebben! Maar daar klaagde ze niet over,
maar over haar werk en gebrek aan tijd, enz. Ik had Odotje meê genomen naar 't
atelier en die vond 't heerlijk en zag allerlei dingen die hij nooit gezien had en waar
hij heerlijk meê spelen kon. Hij was zoo lief en alleraardigst en grappig - maar mevr.
B. deed 'n beetje stug - 'k zei b.v. (enfant terrible!) heb U ooit zulke oogen gezien?
Net Betsy... en toen zei ze zoo kwaadachtig, wat je wel van haar kent: ‘heelemaal
net Betsy’ - zeker om niets van z'n oogen te zeggen. (Sieger heeft zulke kleine
oogjes!) Ik heb met Baukema erg te doen en zal probeeren of 'k hem helpen kan.
Ik zal ook Eilers 's spreken over haar teekenwerk - maar 'k ben er wel bang voor

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

dat 't niets voor hem is. En nu mevrouw, moet ik eindigen; U heeft U niet te beklagen
over mijn korte brieven, deze is langer dan de Uwe! Nou, heb maar zooveel plezier
als je kunt, hoor - en groet de lieve jongetjes van Vafie..
Dag, als Dora lief voor je is, breng haar dan mijn groeten over - 'k ben waarschijnlijk
de eerste dagen van de volgende week niet thuis.

Jan Theodoor Toorop aan Willem Witsen
Plaats: Katwijk aan/zee
Datum: 9 juli 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Katwijk aan/zee 9 Juli 1900
Waarde Witsen!
Ik heb heden dadelijk voor je geïnformeerd naar kamers met eten enz.
Aan de zeezijde is het meestal vol en genomen de plaatsen. Ik heb echter op
twee plaatsen wat goeds gevonden. De eene adres is van Tillingen met een kleine
slaapkamer en een goede zitkamer (aan zee) met veranda. Eten is daar heel goed.
Deze vraagt f 3.50 voor een groot en fl 2 voor een klein persoon. Dan is er nog een
‘Hotel du Rhin’. Eten heel goed, nog beter, met een groote kamer aan zee. Prijzen
6 fl. per dag voor de twee.
Binnen in het dorp is goedkooper, doch ik denk minder aangenaam en minder
zuivere zeelucht, meer lawaai van stoomtram en soms odeurs van ‘Eau de Katwijk’
en eten minder goed.
Het spijt me zeer dat wij maar één logeerkamer hebben anders zou ik heel gaarne
je vrouw en Pam bij ons
[1:2]
willen hebben. Je weet hartelijke gastvrijheid aangeboden. Voor een kort tijdje zou
t' gaan.
Je moet maar eens spoedig komen kijken, anders gaan de kamers weg. Schrijf
mij als ge komt 's en blijf dien dag dan bij ons. Er zijn natuurlijk nog meer kamers
in het dorp te krijgen.
Ik kom deze zomer zeker eens in Ede ook om mijn ets te halen die je me beloofd
hebt.
Veel hartelijks van ons beiden ook aan Betsy
t. à v.
J.th.Toorop

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Wiesbaden
Datum: 10 juli 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Wiesbaden 10 Juli 1900
Beste Wim,
Hartelijk dank voor je brief op mijn Verjaardag. Ik kwam Zaterdag avond uit
Straatsburg hier aan. Wat is die Münster prachtig! Ma was abnormaal, en Zondag
sten

ochtend ziek. Zij had de koorts en ligt nu op haar 64
Verjaardag in haar bedje.
Ik zit met Ma's Mina alleen te eten en te soupeeren. Het is een gezellige boel.
Maandag ochtend 10 uur moet ik op het Leidsche Plein zijn voor de repetities. Mijn
Moeder zal wel niet mee kunnen, zoodat ik Haar dan later weer dien te gaan afhalen.
Ik had graag mee willen eten met Bauer bij Van Laar en met Jan en
[1:2]
jou in Zandvoort in de zee staan, want ik leef al die weken in mijn eentje. Die Alpen
tochten met banale reizigers, met Alpen stokken, die ze niet noodig hebben, geef
ik present. Ze hebben mij eens op een bank in een wagen gezet van 's morgens
half zeven tot 's avonds half negen van Brigue naar Goeschenen. ‘Rhonegletscher’
voôr je, Rhône gletscher, rechts, links, van onderen af gezien, van bovenaf. Je rijdt
maar in de rondte, en die sport om op die Gletschers te gaan glijden, vat ik niet. Op
den Gorner Grat stond ik in een sneeuwbui, wit en zwart, kale rotsen, koud als in
Februari. Ik dank den Hemel als ik weer beneden ben. Het mist daar in de hoogte,
je ziet eigenlijk geen bliksem, lamme hôtels zonder behoorlijke badkamers.
[1:3]
En er leeft niets, ook niet op die meeren bij Genève en Locarno. Alleen Engelschen,
verzot op ‘natuurschoon’. Op den Rijn b.v. zie je dat de menschen er iets uitvoeren.
Ja, langs het Maggioremeer heb ik een mooie avondwandeling gedaan, hoewel het
snikheet was.
In Zürich had ik een prachtig avontuur. Maar dat kan ik beter vertellen. Ik ben in
alle stukken verdeeld, en misschien zullen ze ons wel 's avonds laten repeteeren
ook van 16 Juli - 1 Augs. Dan begint de pret met spelen.
Wil Betsy bedanken voor haar aardig briefje. Ik hoop haar morgen te schrijven.
Groet Jan en Bauer s.v.p. Tusschen Maandag 15 en Zaterdag 19 moet je eens
komen opdagen. Ik verlang erg naar je en het verheugt mij dat je wat minder
labberlottig bent.
Met een hand
Je
Nol.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 juli 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterd. 16 Juli 00.
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n.

Beste Wim. Op mijn brief aan Betsy van den 11 heb ik geen antwoord ontvangen.
'T zou jammer zijn als hij verloren is gegaan want er zat f 35 in. Mogelijk heeft Betsy
of jij naar den Haag geschreven zoo als ik aangaf, maar ik ben er niet heengegaan
omdat ik Zaterdag zoo'n geweldigen hoofdpijn had. Dit brengt mijn vraag om belet
tegen donderdag heelemaal in de war. Ik moet Cobi vóór haar vertrek naar E.H.
noodzakelijk spreken. Later dan Woensdag kan dat wel niet & daarom ga ik er dien
dag heen, waaruit volgt dat ik donderdag
[1:2]
niet bij jullie kan komen, maar nu kom ik vragen of het aanst. Zaterdag schikt, ten
minste als ik wel ben. Henri heb ik in de laatste dagen niet gezien. Van de
buitenwacht hoor ik dat hij naar Bussum is. Vreemd dat hij mij er niets van gezegd
heeft.
Wat een warmte hè! Ik ben er heelemaal miserabel van, daar ik er volstrekt niet
tegen kan.
Hartelijke groeten aan Betsy.
Met een handdruk
je je liefh.
Vader.

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 augustus 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterd. 2 Aug. 19.
Beste Wim. Ik zend je op je verzoek hierbij weer f 200 & heb daarop willen wachten
omdat ik hoop had dat je 't nu zonder mijn hulp kondt stellen. Sints 8 dagen zijn we
op E.H. waar ik eergisteren van daan kwam met hevigen keelpijn, die er tot nog toe
niet veel beter is geworden. Ik houd nu mijn kamer & voel me heel erg vervelend.
De docter zegt dat 't waarschijnlijk over een dag of acht over zal zijn. Ik hoop 't maar
want 't slikken kost me veel moeite & mijn geheele mond & keel zijn gezwollen
zoodat ik niet kaauwen kan. Ook mijn bronchite wordt erger & ik geef verbazend
veel op. Je ziet
[1:2]
dus dat ik in een belabberden toestand ben. Ik leef evenwel in de hoop dat de
keelaandoening althans gauw zal verdwijnen & wil dan in Sept. graag eens een
dagje overkomen, al was 't alleen maar om B. een dementi te geven dat ik me
tegenover haar & de jongetjes schuldig maak aan veronachtzaming.
n.

Bij V Wisselingh ben ik in al dien tijd niet geweest. Is 't Oosterpark nog
onverkocht?
Met een handdruk
je je liefh.
Vader.
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Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 3 augustus 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag,
Regentesselaan 176.
3 Aug. 1900.
Beste Wim,
Omdat je nog niet hier komt, zal ik je maar weêr eens schrijven gaan, en je
vertellen, hoe het met alles staat.
Ik heb je, geloof ik, in mijn laatste geschreven, dat v. Looy de N.G. heeft opgezegd.
De groote moeielijkheid blijkt nu wel Hein te zijn, die zooveel geld van v. Looy heeft
geleend, wel ca. f 500. v. Looy schijnt dat nu op rekening van de N.G. te willen
zetten, maar Veenstra zegt natuurlijk dat hij dáár niet aan kan doen.
[1:2]
Hein heeft dat geld van v. Looy geleend, om het terug te betalen van het honorarium
zijner toekomstige boek-deel-publicaties, maar ook van dat wat hij voortaan te
vorderen zou krijgen voor zijn bijdragen in de N.G. v. Looy was nu in den laatsten
tijd opgehouden, om Hein voor zijn Dante-vertaling en verdere bijdragen geld te
betalen wat ik wel een beetje natuurlijk vind. Maar Hein, van zijn kant, is toen ook
opgehouden met geregeld copij te leveren, wat ik wel wat ongepermitteerd van hem
vind. Want gelukkig heb ik tot dusverre andere copij weten te krijgen, vooral door
tusschenkomst van Arcadia, maar anders had ik er toch leelijk vóór gezeten, bij het
geregeld vullen van de N.G. En nu komt me waarachtig op eens die schuld van
Hein, die v. Looy
[1:3]
schijnt te willen verhalen op de N.G. Dat mag nu feitelijk wel niet, (want Hein heeft
dat geld-op-nemen geheel op zijn eigen houtje gedaan, zonder er mij ook maar
eenigszins in te kennen) maar doe er maar eens wat aan!
Ik heb nu Hein geraden, bij broer Piet aan te kloppen, voor die schuld-van-hem.
Maar ik weet natuurlijk niet, of dat wat geven zal.
Hein is, over 't algemeen, heelemaal veranderd sinds zijn huwelijk. Hij doet
voortdurend niets dan eischen en dreigen (met aftetreden als redacteur, natuurlijk).
Zoo heeft hij nu b.v. f 300 's jaars van Veenstra geëischt, als redacteur, zonder dat
hij iets bepaalds ervoor belooft. Veenstra is gelukkig nog al gewillig, en heeft
geäntwoord: ‘Nu, daar ben ik in principe niet tegen, maar ik wou wel graag
[1:4]
weten, wat de heer Boeken, van zijn kant, dan geeft.’
Maar nu wordt het Veenstra toch óók wel wat kras, en hij zegt: ‘Ja, wat voor schuld
de heer Boeken aan v. Looy heeft, dát gaat mij eigenlijk heelemaal niet aan. Dat is
een particuliere zaak tusschen de heeren Boeken en van Looy.’ En ik kan niet
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zeggen ( onder óns gesproken ( dat hij daar ongelijk in heeft. Maar de N.G. lijdt er
ondertusschen maar door.
Dien eisch van f 300 's jaars, zonder dat hij er iets voor belooft, vind ik eigenlijk
al heel onbillijk. Maar toen ik, met Hein er over sprekende, hem even vroeg, of hij
daar nog niet wat meê wachten zou, zei hij eenvoudig: ‘Ja als je dát niet wilt, treed
ik af als redacteur!’ Dit zei hij, opstaande van zijn stoel, met uitgestrekten arm, en
wijsvinger vooruit. En telkens
[2:5]
gedurende ons onderhoud, riep hij: Neem me niet kwalijk! ik ben dadelijk terug en
liep dan naar achteren, naar Dientje zeker. Ik bleef aldoor heel gemoedelijk met
hem, en zei alleen even: ‘Ik vind het verkeerd, zooals je nú bent en doet. Daar stuur
je alles meê in de war!’ Toen werd hij wèl een oogenblik stil, maar onmiddelijk daarna
vloog hij, midden in onze conversatie, toch weer naar achteren.
Veenstra heeft, geloof ik, alleen maar toegestemd, omdat ik, tegenover hem, zoo
over Hein's nobelheid en eerlijkheid had gesproken. Maar nú, met die schuld, wordt
het hem toch wel een beetje te kras, meen ik te moeten gelooven.
Ik bedenk me daar: ik weet niet zeker, of ik je, in mijn vorige, den naam Veenstra
al heb genoemd. Maar dat komt dan, omdat alles toen nog zoo in de lucht hing.
Enfin, je weet het
[2:6]
dan nú toch.
De aflevering van Juli werd in de kranten, etc., overal, geprezen. Dat heb je
misschien zelf óók al gezien.
Ik verlang erg, ernaar, dat je werkelijk eens kunt komen!
Tusschen Jean en mij blijft het altijd goed-gaan: zij is precies de vrouw, die ik
hebben moest.
Hoe gaat het jou en Betsy, en de klaar-kijkende jongens-pret? Jean verzoekt mij,
aan jullie allen, haar vriendelijke, hartelijke groeten te doen.
Met een hand,
je
Willem
Hoor ik nog eens wat van je?

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: [5 augustus 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum Zondag
Amice
Willen we nog eens een spelletje doen en onze krachten meten? Jij neemt wit en
zet d 7 - d 5 en ik d 2 - d [4[?]. Zoo beginnen we toch gewoonlijk de volgende nu
aan jou of wil je anders beginnen?
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Je komt toch op 't diner in Scheveningen. 't Is in de theaterzaal van 't Koerhaus.
Wellicht wel aardig. Floor Verster komt o.a. ook.
Adieu
t.t.
mBauer.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 9 augustus 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag,
Regentesselaan 176.
9 Aug. 1900.
Beste Wim,
Omdat je op mijn twee laatste brieven nog niet hebt geantwoord, ben ik eigenlijk
wel wat bang, dat je zelf misschien een beetje in vervelende dingen zit. Maar ik zal
toch maar, zoolang ik 't niet zeker weet, hoe het met je is, doorgaan met je op de
hoogte te houden, in de hoop, dat je 't niet àl te vervelend vindt.
Van Hein heb ik een paar dagen geleden een brief gelezen, dien hij Veenstra
schreef. Daarin zegt hij dat het voorgeschoten bedrag door v. Looy
[1:2]
f 280 bedraagt. Van Looy daarentegen had mij geschreven f 577. Het verschil
tusschien die twee bedragen komt waarschijnlijk, doordat er van v. Looy's totale
som nog af moet getrokken worden honorarium voor Blanchefloer en Apulejus,
zooals hij zelf erkent.
Veenstra heeft nu aan v. Looy geschreven, en hem een andere geldelijke schikking
voorgeslagen, maar ontving daarop nog geen antwoord.
En ik heb óók aan v. Looy geschreven en hem beduid, dat die zaak tusschen
Boeken en hèm feitelijk geheel buiten de N.G. omgaat, daar ik van die leening aan
Boeken heelemaal nooit iets had gehoord.
Ik heb dien brief aan Hein gestuurd, met verzoek hem na lezing door te sturen
aan v. Looy. Maar hoe die boel goed af moet loopen, begrijp
[1:3]
ik niet. Veenstra is heel gewillig en heeft f 300 's jaars aan Hein toegezegd, zonder
dat Hein daar iets bepaalds voor teruggeeft. Maar voor die schuld van bijna f 300
over dingen, die vóór zijn tijd zijn gebeurd, daar bedankt hij natuurlijk hartelijk voor.
Ik schreef je, geloof ik, dat ik Hein heb aangeraden om zijn broêr Piet om hulp te
vragen. Doch hij antwoordt mij niet.
Hoe dat dus gaan moet, weet ik niet.
Arthur is hier verleden week geweest. Hij moest weer examen doen: daarvoor
kwam hij in den Haag.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Nu zal ik je eens iets curieus' vertellen. Eenigen tijd geleden kreeg ik een
waarschuwing over belasting voor de gemeente Amsterdam over 't jaar 1897-98.
Ik schreef den ontvanger
[1:4]
toen een brief, dat ik in Nov. 1895 uit Amsterdam was verhuisd, en dat ik in 1897-98
belastingbetalend bewoner van Bussum was geweest, dus dat er een vergissing in
't spel moest zijn. Doch daar werd blijkbaar niet op gelet, want eenigen tijd later
ontving ik een dwangbevel van den ontvanger hier in den Haag. Ik heb toen nogmaals
naar Amsterdam geschreven, en kreeg toen eindelijk antwoord, dat die kwestie gold
een W. Kloos geb. 13 Dec. 1871. te Batavia, en dat, daar het scheen dat die een
andere was dan ik, de vervolging tegen mij zou opgeheven worden.
Ik zal nu nog eens bij den onvanger hier informeeren, of die vervolging werkelijk
opgeheven is.
Die andre W. Kloos, van wien ik nu voor 't eerste hoorde, is misschien een
kleinzoon van een oud-oom van me.
Nu, Wim, veel groeten aan jou en de jouwen van
je
Willem (en Jean)

[2:5]
Ik ga nog maar even door. Want zoo meteen gaan Jeanne en ik toch eten bij Mevr.
v. Stuwe.
Ik ben eigenlijk wel een beetje blij over die belasting-kwestie, want nu begrijp ik
op eens, hoe er zooveel praatjes over mij hebben kunnen rondloopen: b.v. wat Kees
Verster had gehoord, dat ik in de Amstelstraat zou wonen met een rijderes van
Carré. Hij was toen naar dat adres gegaan, en daar hadden ze heel geheimzinnig
gedaan, en hem, over mij, verwezen naar Mevr. Bas Veth. Die zou hem meer kunnen
vertellen, zeiden zij. Indertijd hield ik dat verhaal zoo'n beetje voor een flauwe mop
van Verster, maar nu kan het wel zijn, dat het die verre neef van mij is geweest.
Om je de waarheid te zeggen: ik begrijp niets meer van Hein. Ik heb hem nooit
zoo gezien, als tegenwoordig, nu hij getrouwd is. Hij was vroeger altijd wat laksch
en slap: maar nu
[2:6]
is hij zoo positief en dwingerig geworden in zijn heele houding! B.v. hij heeft van mij
geëischt, dat er op de aflevering zou komen te staan, dat verzen aan mij ter
beoordeeling moesten gezonden worden, maar proza aan hem. Ik heb dat natuurlijk
afgekitst en hem gezegd dat hij dan maar liever het heele secretariaat in handen
moest nemen, doch dat ik de f 600, die ik er voor krijg, natuurlijk niet missen kon.
Toen ik dat zei, schrok hij een beetje, en plotseling weer was hij verdwenen naar
achteren, naar Dientje natuurlijk.
Neen, ik geloof dat Arthur gelijk heeft gehad. Want die heeft mij gezegd, toen
Hein pas geëngageerd was: Je zal zien, Willem, dat je later last met Dientje krijgt:
ik heb met Truus ook zoo'n last van haar gehad!
Hoor ik nog eens wat van je, beste Wim? Een hand van
je
Willem
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Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Bussum]
Datum: [11 augustus 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

d2-d3
B

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Zandvoort]
Datum: [12 augustus 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
't Is natuurlijk e 7 - e 6.
Door 't omkeeren van mijn boekje had ik de nummers verwisselt. Het
doorgestreepte op de briefkaart was niet voor jou bestemd.
Tot morgen,
t.t.
MB

J.J. Witsen aan Willem Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 12 augustus 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ewijkshoeve 12 aug. 1900
Beste Wim,
Wees met een enkel woord hartelijk gefeliciteerd met je geboorte dag met
toewensching dat je liefste verlangens in vervulling mogen komen & je in gezondheid
met vrouw & kinderen dien dag nog vele jaren moogt beleven. 'T spijt me dat ik
heelemaal niet aan den verjaardag van Odootje heb gedacht. Mijne ongesteldheid
in die dagen moge tot verontschuldiging strekken. Ik wensch jou & Betsy toe dat 't
ventje voorspoedig moge opgroeien & jullie veel pleisier
[1:2]
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van hem mogen beleven. Als je bij gelegenheid eens bij me kunt komen, stel ik je
een cadeautje ter hand voor zijn spaarpotje.
Mijn keelaandoening is wel veel beter, maar prettig voel ik me niet, altijd
gedeprimeerd & moe. Evenwel ben ik sints gisteren naar hier gekomen om tot
dinsdag te blijven; 't weer is echter zoo ongunstig dat ik er niet veel aan heb.
n.

Den 3 ll. zond ik f 200., maar hoorde nog niét dat je ze ontvangen hebt.
Wil je m'n groeten aan Betsy doen als je haar schrijft?
Henri is van Bussum terug.
Met een hand je
je liefh.
Vader

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Zandvoort]
Datum: [18 augustus 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
L b 4 × c 3.
Als jij antwoord b 2 × c 3 dan doe ik P b 8 - c 6, en dan is de zet aan jou. Tot
maandag ben ik hier, denk je dat je zet mij niet meer bereiken kan, zend dan maar
liever naar Bussum.
t.t.
mB.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 19 augustus 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage.
Regentesselaan 176.
19 Aug. 1900.
Beste Wim,
Ik hoor wel niets van je, maar ik zal je toch maar weer eens schrijven, in de hoop,
dat het je niet al te erg embêteeren zal, telkens van mij een relaas te krijgen over
moeielijke kwesties en voorvallen. Buitendien alles is nu, voorloopig tenminste, een
beetje op zijn pootjes terechtgekomen, voor zoover ik ten minste weet.
Maar ik heb er wèl leelijk vóór gezeten. Stel je maar eens voor: Veenstra had ik
er met moeite toe gekregen, om f 300 's jaars aan Hein te beloven, voor diens
[1:2]
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te leveren bijdragen aan de N.G. Ik weet niet precies, of ik je al geschreven heb,
dat ik bij Hein was geweest, om 't hem af te raden, nú juist met dien eisch aan te
komen, nu de heele zaak zoo hachelijk stond. Ik had hem heel vriendelijk gevraagd:
‘Hein, zou je daar eigenlijk nog niet wat meê wachten? Later, als Veenstra er eenmaal
aan vast-zit, heb je veel meer kans tot slagen, maar nu zou 't best kunnen zijn, dat
hij op eens voor de heele zaak bedankt.’ Maar Hein was toen op eens gaan doen,
zooals ik vroeger nog nooit had gezien van hem. Hij stond op van zijn stoel en met
den vinger vooruitwijzend, riep hij ‘Ja, als je 't niet met me eens bent, dat mij dat
toekomt, dan treed ik af als redacteur!’
[1:3]
Enfin, ik ben toen maar naar Veenstra gegaan, en heb het hem gevraagd. Die trok
toen eerst wel een bedenkelijk gezicht, en vroeg ook: ‘Hebben wij Mneer Boeken
absoluut noodig aan de N.G.?’ Maar ik heb het er toch doorgekregen voor Hein.
Doch een paar dagen later kreeg Veenstra een brief van v. Looy, die f 400 contant
eischte voor de overname N.G. Waarop Veenstra mij dien brief van v. Looy heeft
toegezonden, met de bijvoeging, ‘dat hij van het uitgeven N.G. nu maar afzag, want
dat het hem werkelijk te erg werd’. Ik schrok daarvan hevig, want nu leek de heele
boel verloren voor-goed. Maar Jeanne, die natuurlijk begreep, hoe
[1:4]
ik er in zat, hield zich flink en zei: ‘weet je wàt Willem? Het eenige, wat ons rest, is
dat ik even naar Ma ga. Ik weet natuurlijk niet, of ze helpen kàn, maar 't is onze
laatste hoop, in elk geval.’
Mevr. v. S. nu had juist geld ontvangen, en kon dus en wou dan ook helpen, met
haar goede hart, toen ze van Jean de heele toedracht had gehoord. Ik toen naar
Veenstra, zoodra wij de f 200 hadden. Jean was er eerst al even geweest, om hem
eenigszins kalmer te stemmen. En Veenstra heb ik toen weten te bewegen, om de
zaak weêr door te zetten, vooral toen hij de f 200 zag. Hij beloofde toen zelf de
andere f 200 te zullen bijleggen, en de zaak was in zooverre weer in orde dus.
[2:5]
Maar daarmede is de kwestie toch nog niet uit. Want toen ik daarop aan v. Looy
schreef, dat die f 400 zeker door hem gevraagd werden, om die schuld van Boeken,
die hij nog vorderen kon, kreeg ik ten antwoord, dat dit niet zoo was, dat hij die
schuld van Boeken zou vereffenen op andere manier, en dat hij die f 400 alleen
vroeg om wat hij te kort was gekomen aan de N.G.
Dit was het laatste wat ik hoorde. En hoe het nu verder gaan zal, mag de hemel
weten!
Ik sta nu voor f 200 in 't krijt bij Mevr. v. Stuwe, en buitendien moet Hein nog circa
f 250 verrekenen met v. Looy.
Maar de N.G. schijnt nu tenminste
[2:6]
gered voor het oogenblik.
Dinsdag l.l. was ik bij Hein: hij beweerde, dat jij in Amsterdam was geweest, maar
dat hijzelf jou niet had gezien.
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Ik wou zoo graag, dat je hier was en ik wat met je kon praten. Je zegt dikwijls
zulke gezond-verstandige dingen. Kom je niet eens gauw? En hoe gaat het jou, en
Betsy en de jongens-pret?
Hartelijk gegroet, ook namens Jean, door
je
Willem.
Twee brieven had ik je al geschreven, waarop ik geen antwoord kreeg (Dit is de
derde). Je hebt het misschien erg druk.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 2 september 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag,
Regentesselaan 176.
2 Sept. 1900.
Beste Wim,
Ik ben wel een beetje bang, dat er iets niet bij je in orde is, hetzij met jou, met
Betsy, of de jongetjes, omdat ik heelemaal niets meer van je hoor. Maar ik zal toch
maar doorgaan met schrijven, want misschien ook heb je het te druk, en schrijf je
dáárom-alleen niet meer.
De zaak van de N.G. is nu voorloopig in orde gekomen, zooals ik je al schreef.
De September-aflevering, die Woensdag waarschijnlijk komt, is, meen ik, heel mooi.
't Begin van 't eerste hoofdstuk van Jean's nieuwen roman ‘Tragische Levens’ komt
[1:2]
er in voor. Verder een novelle van Johan de Meester ‘Geertje’; een stuk van Hein,
een kroniek van mij, en een stuk of wat verzen van me: Veenstra zegt zelf, dat de
aflevering prachtig wordt.
Hoe het nu verder tusschen Hein en van Looy zal gaan, weet ik niet precies. Jij
bent zoo goed geweest, te zeggen, dat je Hein wel zou willen helpen, door
bemiddeling van mij. Ik heb daar natuurlijk niet met Hein over gesproken, omdat je
mij dat verzocht had, en ook omdat v. Looy mij schreef, dat hij die schuld verrekenen
zou door Hein's toekomstige uitgaven-bij-hem. Maar of Hein nu nog last zal krijgen
op die manier, weet ik natuurlijk niet. Ik hoop er maar het beste van voor-hem.
Kon je maar eens hier komen voor een poosje! Dan zouden we eens praten... We
hebben elkander in
[1:3]
zoolang niet gezien. En toen Jean en ik zouden trouwen, en je even op onze
toekomstige woning kwam, meen ik, in mijn herinnering, je te hebben hooren zeggen,
dat je gauw in den Haag, en dan ook bij ons zou komen. Later heb je die belofte
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schriftelijk herhaald, maar, nu zijn we al acht maanden getrouwd, en ik heb je nog
niet gezien.
Jean zou het ook zoo prettig vinden, als je eens kwam. Wij leven zeer harmonisch
en gelukkig samen, en ons pension bevalt ons heel goed.
Nu moet ik Jean naar Bronovo brengen, een ziekenhuis, waar haar oudste zuster,
die geöpereerd is, ligt. Ik eindig dus maar, al zijn mijn 4 bladzijdjes nog niet vol. In
de hoop je spoedig eens te zien, of tenminste iets van je te hooren.
Met hartel. gr. aan jou en allen, ook namens Jean,
je
Willem.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Den Haag
Datum: 8 september 1900
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
5 Batjanstraat den Haag
8 Sept 1900
Beste Willem,
Ik heb gisteren een afspraak met je gemaakt die ik niet kan nakomen - toen 'k je
invitatie aannam voor Maandag aanstaande was 'k vergeten dat 'k dien middag en
avond onmogelijk kon. Als het je vrouw schikt en je hebt er zelf geen bezwaar tegen
kom ik dus Dinsdag tegen vijf uur, half zes; - in dat geval kun je je de moeite van
antwoorden besparen - doch wil je liever dat 'k een anderen dag kom, wil dan even
een woordje schrijven - behalve Woensdag kan ik elken dag van de volgende week,
en heel gaarne.
Met hartelijken groet aan je beiden
je
Wim.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 14 september 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176.
14 Sept. 1900.
Allerbeste Wim,
Bij het afscheidnemen, bedenk ik me, hebben we geen vaste afspraak gemaakt,
wanneer je zou terugkomen. Daarom wil ik je nog even schrijven, dat wij allebei 't
zoo bijzonder prettig zouden vinden, als je weer eens kwam.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Het heeft mij zoo getroffen, wat je zei, 's avonds, toen ik nog even met je meêliep,
op de Regentesselaan, voor dat je de
[1:2]
tram in 't oog kreeg en haar toen achterna ging hollen. Je voelde je niet erg lekker,
en ik hoop maar, dat dat weêr in orde gekomen is. Want jij bent altijd de goede,
trouwe, rustige Wim geweest, waar men altijd op áán kan.
Hier zie ik je grappig-satanisch glimlachen en ik eindig dus maar, want ik hoop je
toch spoedig te zien.
Ik schrijf nu maar niet door, want ik weet niet precies, of deze je bereikt.
Vriend. gr. en handdrukken van Jean en
Willem
Groet ook Jan en zijn vrouw, als je ze ziet!

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [15 september 1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik kom Dinsdag half elf bij Mouton en volg dan verder het door je opgemaakte
programma.
t.t.
mB.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 22 september 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag,
Regentesselaan 176.
22 Sept 1900.
Beste Wim,
Omdat ik bang begin te worden, dat ik je niet meer zien zal nú ( ga ik je maar
even schrijven, hoe het afgeloopen is met de kwestie Nieuwe Gids.
Hein is hier geweest: hij heeft zich wel banaal-heftig aangesteld, zoo als ik hem
nog nooit had gezien. Maar ten slotte is hij toch bijgetrokken, en heeft er in
toegestemd, dat de twee tijdschriften vereenigd werden.
Hein is zóó geweest, dat Veenstra kwaad is weggeloopen en weer naar huis is
gegaan. Maar
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ik heb toen Hein toch weer zóó ver weten te krijgen, dat hij met mij meê naar
Veenstra is gegaan, en toegestemd heeft in de vereeniging. Zoodat Jean nu, te
beginnen met de Octoberaflevering, redactrice van De N.G. is.
Maar Hein's heele houding in deze heele zaak heeft mij diep gegriefd. Ik heb mij
in deze heelemaal op den achtergrond gehouden, en mij tevredengesteld met wat
ik had. Omdat Jean, door haar contract met Veenstra, voor zich zelf zorgen kan,
kon ik, voorloopig, mij tevreden blijven stellen met mijn f 50 's maands. En ik heb
zoodoende al mijn kracht te werk kunnen stellen om Hein van f 360 's jaars te
verzekeren, waartoe Veenstra in den beginne volstrekt niet
[1:3]
toe bereid is geweest.
Maar Hein, in plaats van daar iets van te voelen, en gewoon-weg
kalm-vriendschappelijk te doen, heeft zich zóó godsgruwelijk aangesteld, dat
Veenstra, zooals ik zei, die gemoedelijk op kwam loopen, na een halve minuut, toen
Hein zich tot hem richtte, weggegaan is, met de opmerking: ‘Ik ga maar weg, want
ik zie dat Meneer Boeken niet in een toestand is, om bedaard te praten.’ En Jean,
die zich magnifiek-kalm heeft gehouden, en rustig-verstandig tegen Hein gesproken
heeft, was toch inwendig zóó geëmotionneerd geworden, dat ze er nu, den volgenden
dag, hoofdpijn van heeft. 't Is, eigenlijk-gezegd, een beroerde boel. Hein is volstrekt
niet meer de oude, intelligent-doende Hein, die hij was. Als hij een beetje
[1:4]
met je heeft zitten te praten, trekt de Amsterdamsche invloed wel wat weg, maar,
als hij daar weer is teruggekeerd, bezwijkt hij er toch natuurlijk weêr voor. En ik
vrees, ik vrees, dat het op den duur wat mis moet loopen tusschen hem en mij,
hoezeer het mij ook spijten zou, als er een breuk kwam. Ik kan natuurlijk onmogelijk
alles overkauwen, zooals Hein zich getoond heeft. Den heelen dag zit het nog in
mijn hoofd: ik ben heelemaal niet boos op hem, ik vind het alleen ontzettend ellendig
en mijn oog ziet bezorgd de toekomst in. Wist ik er maar wat op!
Nu, beste Wim, nu eindig ik maar: ik stuur dezen brief naar Jan Hofker, met verzoek,
om als je naar Ede bent, hem op de post te doen.
Met vriendel. gr. van Jean en mij en een hartelijke hand
je
Willem.
P.S. Als je nog in den Haag mocht zijn, hadden wij zoo graag dat je nog eens kwam!

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 1 oktober 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Den Haag,
Regentesselaan 176.
1 Oct. 1900.
Beste Wim,
Het doet mij erg veel pleizier te hooren van je, dat je gauw weêr in den Haag
terugkomt. En, als je 't goedvindt, zou ik dan graag ook eens met je willen praten
over onzen ouden, wederzijdschen vriend. Hein schijnt tegenwoordig heelemaal in
de war te zijn.
En dat spijt me vooral voor hèm:
o

1 . Omdat hij, zooals hij nu is opgetreden, zoo tegen zijn eigenlijke, wezenlijke,
diep-inwendige karakter in-handelt
o

2 . omdat dat, op den duur, dwars-af op zijn ongeluk, of ten[1:2]
minste op zijn schade moet uitloopen.
Jean is zóó onder den indruk geweest van zijn heele optreden in deze zaak, dat
ze tegen mij gezegd heeft: ‘Ik zie, dat ik de onwillekeurige oorzaak ben van een
verwijdering tusschen Hein en jou. Ik zal maar naar Veenstra gaan, en hem zeggen,
dat ik zijn voorstel van dat redactrice-schap-voor-mij niet aanneem.’
Ik heb toen een beetje met haar moeten praten, om haar van dat voornemen af
te brengen.
Hein had toch zóó op zijn achterste pootjes gestaan: hij had Jean b.v. bruusk-weg
gevraagd: ‘En hoeveel krijg je daarvoor, voor dat redactrice-schap?’ Waarop zij,
naar waarheid, had geantwoord: ‘Niets, Hein! want ik heb een contract met Veenstra,
dat heelemaal niet
[1:3]
verandert door mijn toetreden tot de N.G.’
Ook in andere, minder principiëele kwesties deed Hein als een wildeman, toen
hij hier was. B.v. hij stond voor de tafel, grabbelde op eens met zijn hand tusschen
de boeken en papieren, die erop lagen, en pakte er twee afll. uit van de Jonge Gids,
een maandschrift, waarop Jean een jaar lang was geabonneerd geweest, zeggende:
‘O, die neem ik óók meê! want daar ruilt de N.G. meê.’ Waarop Jean bedaard
antwoordde: ‘Neen, Hein! dat is mijn persoonlijk eigendom, maar als je wilt, dan zal
ik ze je leenen.’ Waarop Hein, zonder eenigerlei excuses te maken, ze zenuwachtig
legde, bij de andere dingen, die hij weg kwam halen. Buitendien heeft
[1:4]
Hein, zonder eenige inleiding, een schuld bekententenis van mij geëischt over de f
450, die hij van mij te vorderen meent te hebben als de helft van het geld, dat hij
vijf jaar geleden, voor ons beiden, in de N.G. heeft gestort. Die eisch van hem hindert
mij verschrikkelijk, want door nu, na 5 jaar, plotseling met zoo iets aan te komen,
toont hij wel eenigszins, dat hij mij beschouwt als een wildvreemde, wien hij eigenlijk
niet in alle opzichten vertrouwen kan.
Als hij dat dadelijk had gevraagd, nu 5 jaar geleden, zou dat natuurlijk heel iets
anders zijn geweest, maar nu is het natuurlijk, alsof ik door-mijn-gedrag, door de
ondervinding die hij daarvan heeft gekregen, hem aanleiding heb gegeven, om zoo
te handelen. Terwijl ik toch heel goed weet ( en hij kon dat óók
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weten ( dat ik juist heelemaal andersom heb gedaan in de laatste N.G.-kwestie nú,
en dat ik zijn belang hier heb gediend, zonder in de eerste plaats aan mezelf te
denken.
Het spijt mij allemachtig, zoowel voor hèm, als voor mijzelf; want als dit zoo verder
gaat, zie ik het oogenblik komen, dat eindelijk en ten laatste de bom moet bersten.
Ik zal hem nooit kwaad-gezind worden: want daarvoor heb ik te veel sympathie voor
hem, voor hem, n.l. zooals hij inderdaad van-binnen is. Maar de speelbal te zijn van
de machten, die hem nu dwingen naar hun wil ( dat gaat toch werkelijk niet op den
duur. Ik heb nu in het laatste jaar al zooveel door hem verdragen, wat ik nu niet
allemaal hier op 't papier zet, en ik heb er maar steeds het zwij[2:6]
gen toe gedaan. Want altijd voelde ik zoo'n beetje er bij: ‘ach, die arme Hein! hij kan
het eigenlijk niet helpen....’
Wat ik je bidden mag, Wim ( maar ik vraag misschien te veel ( als je hem spreekt,
probeer dan een beetje hem aan hemzelf terug te geven, als je er kans toe ziet.
Want je hebt soms zoo'n invloed op menschen. Want anders, vrees ik, zal hij
langzamerhand te gronde gaan: hij zal zich, receptief als hij is, in-verloop van tijd
gaan assimileeren met de geestelijke sfeer, waarin hij nu gekomen is door den
samenloop der omstandigheden, en dan vrees ik voor zijn toekomst èn als
kunstenaar èn als mensch.
Nu, beste Wim, ik hoop zoo, dat je gauw weer hier moet zijn. Ik
[2:7]
zeg zoo: ‘ik hoop’: want ik denk aan den dag van mijn trouwen, toen je mij zei: ‘ik
kom gauw in den Haag en zal jullie dan opzoeken’ en dat heeft toch, eer 't gebeurde,
negen maanden geduurd. Maar ik zal nu maar blijven vertrouwen, in deze, op mijn
goed gesternte.
Gaat Betsy nu wat beter?
Doe haar, s.v.p. onze vriend. en bel. groeten en ontvang, ook namens Jean, een
hartelijken handdruk van
je
Willem

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 october 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 3 Oct. 1900
Beste Wim,
De aardappeltjes kwamen vroolijk naar binnen rollen. Mien zegt: ‘het zijn beste
roosjes’. In zoo'n oud huis hoort een flinke winterprovisie. Je weet niet waar je alles
van daan moet halen als de grachten om het kasteel dichtvriezen.
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De etsen, Kruseman en de familieportretten zijn bij de firma Menk, sinds Maandag,
met al je instructies. Als ze nu maar worden opgevolgd!
Bauer heeft het Zaterdag
[1:2]
leelijk tegen mij afgelegd.
Bauk van der Valk gaf Mien gisteren avond voor het eerst les. Ik was naar Den
Haag voor Inkwartiering en vond Jan sufjes en dufjes, maar nu zit ik er in, want ik
moet morgen avond bij Mau een studie of een paar etsen gaan uitkiezen, en ik heb
bedacht dat ik die dan niet op de vliering kan zetten, maar jij moet die moeilijkheid
weer voor mij uit den weg ruimen.
Het huis werd nu toch verkocht voor f 3 500- bij de gunning.
Ik had te weinig licht
[1:3]
naar mijn zin, en schafte daarom een staand gaslampje aan.
Dag beste Wim. Met veel liefs van Mien,
Je
Nol.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Stratford on Avon
Datum: 7 oktober 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oct. 7. 1900.
20 Albany Place
Stratford on Avon
Beste Wim,
Voor ik uit Amsterdam vertrok heb ik een paar maal geprobeerd je te vinden, maar
dan was je in Katwijk, dan weer in den Haag, en je hebt je belofte ook niet gehouden
om een briefkaartje te zenden als je eens kwam. Ik was veel te hard bezig om telkens
naar je te zoeken. Zooals je misschien gehoord hebt ben ik dezen keer door mijn
examen gekomen zoodat ik naar een living in Holland kan gaar uitkijken; maar
intusschen
[1:2]
heb ik die nog niet en daarom vond ik het beter maar weer naar Engeland te gaan.
En hier zit ik weer. Niet in London, maar in een heel mooi oud plaatsje met mooi
land erom heen. Schoolwerk is natuurlijk erg vervelend omdat het meer als een
handelszaak beschouwd wordt, en het eenige dan ook dat goed voor de jongens
is, is dat ze veel te eten krijgen. De meesters hebben ook zoo'n kwaad leventje niet;
verbeeld je, we hebben een gewoon woonhuis heelemaal voor ons zelf, en het is
er dus dikwijls een janboel van belang.
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Jij bent nooit verder dan London geweest, dus je weet niet hoe mooi het in
sommige streken is. Warwickshire hoort wel tot het beste. Er staan
[1:3]
in de stad nog een heeleboel zeventiend-eeuwsche cottages, en vooral in de kleine
gehuchtjes in den omtrek, de gevels van gepleisterde bricks met donkere balken
ertusschen gevoegd. En dan zie je rondom zoo'n cottage gewoonlijk een heelenboel
vruchtboomen. Het landschap is soms heuvelachtig, en op andere plaatsen zoo
vlak als bij ons, met veel wilgeboomen, vooral aan den oever van de rivier. De Avon
is een echt romantisch Engelsch riviertje, met veel boomen op de hooge oevers en
veel kronkelingen. De vorige week heb ik een heerlijk boottochtje gemaakt. Tegen
de schemering zie je soms een heel eigenaardig roodachtig licht, en dat is vooral
sterk waar de grond ook roode klei is. We hadden het zoo op de
[1:4]
rivier, en als je bedenkt dat de koeien die naar onze bootjes keken en de huisjes
hier en daar ook rood waren, dan kan je begrijpen hoe zonderling ik het vond.
Vervelend is hier dat je den naam van Shakespeare bijna overal leest; daar is een
Memorial Theatre en een memorial fountain, en een birth house, en een house waar
zijn dochter woonde enzoovoorts, en er komen dan ook duizenden Amerikanen
naar die dingen kijken. Dat de lui niet begrijpen dat het veel eer de omgeving is die
je aan zijn jeugd doet denken dan al die prullen. Er is bijvoorbeeld een smal voetpad
door een weiland, dat leidt naar het huis waar zijn meisje woonde; ik vind het veel
aardiger te denken wat hij wel voelde als hij 's avonds over al die heggen klom en
tusschen de koeien doorliep, in plaats van den koninklijken weg te gaan, om maar
zoo gauw mogelijk bij Ann te zijn. Je weet misschien wel dat zijn huwelijk
waarschijnlijk een ‘moetje’ geweest is. Iets anders
[2:5]
is ook een vreeselijk oud kroegje, dat is te zeggen de gevel is heelemaal vernieuwd,
maar de smoking room is een krot met een lage zoldering (ik kan er niet
rechtopstaan), en een zwarte balk erin, en er is maar één gaspitje. Je krijgt daar
voor 1½ d. een pot goeie home brew. Nou wil het kwaad gerucht dat William daar
een liefhebber van was, maar dáár zie je geen Amerikaansche sightseers. - Ik moet
uitscheien want het is etenstijd - mutton and tomatoes en plumtart. Schrijf me eens
als je niets te doen hebt. Doe mijn hartelijke groeten aan Betsy en de jongens.
Een hand van
t.t.
Arthur.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 oktober 1900
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 12 October 1900
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Beste Wim,
Zondag kom ik 12.24 (12.44) Holl. Station in de residentie aan. Als ik je niet zie,
laat ik heel Inkwartiering stikken.
Zwartbek staat in de achterkamer op een zwarte plaat, en is vrij wat beter dan
die koffiehuis-kachel. Wel bedankt! Wij zijn vergeten, waaróm die zinken-plaat over
den zwarte moet liggen, en nu willen zij die zinken-plaat in een houten[1:2]
lijst maken. De verwarring is schromelijk, en het is meer dan lastig dat je niet in
Amsterdam blijft tot het Museum kant en klaar is.
Goes kwam met zijn Gemalin, Dinsdag, toen ik naar Deventer was, mijn burcht
zien. Hij deed het kastje in de voor kamer open, en gapte een hoyo, de eerste uit
dit kistje. Mien was er woedend om, en ik zie er iets schunnigs in. Ik ben terstond
eenige hoyo's bij Staal gaan halen om de vermiste weer in het kistje te leggen. Goes
stak de sigaar
[1:3]
om half een 's middags in zijn zak voor na het eten! Als hij weer komt, zorg ik dat
er een rechercheur in huis is, die hem op den voet volgt.
De spiegel is alweer heel en hangt in de slaapkamer. Menk liet de juffrouw van
Breitner halen.
Wil de familie Gerrit Hofker groeten.
Met een hand,
Je
Nol.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 16 december [1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstr 5. 16/12
Beste Wim,
Van Nol vernam ik, dat onze afspraak te Amsterdam met de Kerstdagen niet kan
doorgaan, omdat je naar Duitschland gaat. Indien ik je vóór dien tijd niet meer zie,
waar veel kans op is, wensch ik je, met B. en de ventjes goede reis en behouden
thuiskomst.
Je aanbod, dat ik je kamer in Amsterdam zou gebruiken neem ik heel graag aan.
Ik dank je wel, dat je er aan gedacht hebt.
De Amsterdammers hangen nu allemaal en 't is wonderbaarlijk hoeveel rustige
etsen er in een kamer
[1:2]
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bij mekaar kunnen hangen, zonder dat 't je op valt. Je krijgt volstrekt niet den indruk
van op-me-kaar op zoo iets.
Van der Ende is natuurlijk niet gekomen om de Rechtboomsloot te halen. Ik ga
'm morgen avond maar zelf brengen; van de week had ik geen tijd.
Vanmiddag heb ik je even gezien met Bauer en nog iemand, die ik niet goed zag,
maar die korter dunkt me, dan Zilcken was, in een Urbaine, op slag van drieën, op
de Koninginnegracht, op weg naar Scheveningen. Bauer zat heel rechtop en reed
achteruit. Jij zat in een hoekje, vooruit rijdend, een
[1:3]
beetje voorover te luisteren; de derde zat meer achter 't beschot naar mijn kant.
Vrijdag Nol hier gehad en heel genoegelijk in 't bierhuis gezeten.
Hartelijk gegroet, ook van M.
t.t.
Jan
Gaat het goed?
P.S. Ik moet je al eenigen tijd van mijn zuster Johanna bedanken voor het portret,
dat ik haar gezonden heb. Zij wilde je zelf schrijven, maar wist je adres niet. Ik heb
't toen van haar overgenomen.
De goede meening die ze, terecht, altijd van je gehad heeft, zal er wel zeer door
versterkt zijn, door dit portret.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 28 december 1900
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1053

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisseling & C , Amsterdam]
Vrijdag middag 28 dec. [19]00
Nu zit 'k weer hier net of er niets gebeurd is, maar nou achter af ben 'k wel blij dat
'k er geweest ben en dat 'k me tenminste 'n goeie voorstelling kan maken van waar
je bent met de mannen en wat jullie doen, ongeveer. Dien avond heb 'k ook aldoor
in den trein zitten voorstellen waar je was en toen leek 't me zoo vreeselijk lang,
want toen 'k eindelijk! in Arnhem was, was 't nog maar pas tien uur bij jullie en 't
feest nog in vollen gang! 'k Ben om verschillende redenen dien avond niet verder
gegaan, - 'k had erg genoeg van 't sporen en vond 't idée om om twaalf uur in
Amsterdam aan te komen en naar m'n kamer te gaan, niets prettig - 'k heb dus in
Arnhem geslapen na eerst goed wat gegeten te hebben, - 'k had 'n honger!.. - en
nog wat rijnwijn gedronken te hebben ter eere van de duitsche herinneringen. Ik
heb er toch, après tout - heele prettige, vooral omdat je zoo lief voor me geweest
ben, en dien avond bij den kerstboom met de jongetjes, heel heel prettig was - ze
waren allen drie zoo buiten 't gewone, zoo heerlijk echt en prachtig in hun pret, maar wat ook 'n heel mooie herinnering voor me is, is
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't bezoek aan de fabriek, den eersten avond met Willem; - 'k hoop ten minste dat 'k
nog 's in de gelegenheid zal zijn om etsen te probeeren van 't ‘werk’, van die kerels
bij de cokes-ovens voornamelijk - en dan ook van de mooie vergezichten en de
en

vallei met de fabriek zooals we die hebben gezien dien ochtend van den 1 kerstdag
- dat was heel bizonder mooi, - 'k ben erg blij dat Willem mij dat heeft laten zien, 'k wou alleen maar dat hij 't wist, dat 'k 't 'm zeggen kon hoeveel 'k eraan had - want
't is voor hem wel 'n heel ding om - en voor de anderen even goed! - met zoo'n
vervelende kerel opgescheept te zijn - 'k ben zoo weinig geschikt voor gezelschap
en daarom moest 'k 't ook eigenlijk nooit doen. Maar enfin - dat is nou zoo belangrijk
verder niet..
Ik ben gisteren even naar Baukema geweest - z'n vrouw was er niet - om 'n studie
van 'm uit te werken - zonder veel succes! - Voor 'k wegging - 'k had ongeveer ¾
uur [1:3]
kwam mevrouw thuis met de meisjes en heb 'k nog even met haar kunnen praten
over de etsen; dat schiet nog niet veel op! Hier is 't nou erg regenachtig en koud,
maar heel mooi. Schrijf me nou wannneer je thuis bent. 'k Had gisteren avond heel
veel lust om weer terug te komen en je te halen, maar 't was te gek en 'k had net 't
restje duitsch geld weer gewisseld - 'k bedoel dat 'k hier 'n beetje sta als 'n malle
want 'k ben er heelemaal uit. 'k Zal nou maar Maandag middag thuis komen, reken
daar maar op met 't eten om vijf uur. - Mocht je langer weg willen blijven doe 't dan
gerust, dat hoor 'k nog wel voor Maandag ochtend. De conducteur in den trein zei
dat 'k niet in Oberhausen hoefde uit te stappen en maar door te loopen had naar 't
achtergedeelte want dat dat naar Holland doorging. Ik dacht nou ja, 'k houd me aan
Willem z'n aanwijzingen, die had duidelijk gezegd dat de trein naar Holland in
Oberhausen aan 't zelfde perron stond, aan de andere kant - en die vond 'k ook
heel makkelijk en later bleek dat die andere D-trein doorging naar Vlissingen! Die
conducteur dacht zeker dat
[2:4]
Arnhem bij Vlissingen lag - wat 'n uilskuiken. Bij 't voorbij gaan van Ede zag
'k je buurvrouw de freule op 't perron - je moet 's nakijken of 't geen gemakkelijke
trein voor je is die om eén uur in Ede aankomt, dat lijkt me van wel. Schrijf ook 's
hoe je 't nu hebt en of de mannen even lief zijn en veel pret hebben. Je muziek doos
is heelhuids over gekomen, 'k heb 'm nog niet laten spelen! Ben je dien avond nog
lang gebleven en hebben de andere gasten me niet erg gemist? Dát denk 'k niet
hoewel monsieur le Wallon zoo vriendelijk was te zeggen, bij 't afscheid - en natuurlijk
zonder ironie! - : c'est bien dommage que vous partez! De eenige die 't jammer vond
was jij, lieve moef, en de mannen als ze 't geweten hadden. - Tot maandag dus
misschien, hè? Doe maar net zooals je 't zelf 't beste vindt, hoor, - bedank Helene
nog wel voor me, ze heeft erg haar best gedaan en groet allen hartelijk.
Dag Beb, geef de lieve mannen 'n hartelijk klappertje van Vafie en laat gauw wat
van je hooren - 't liefst maar hierheen, 23 Spui - dan vind 'k 't wel Maandag morgen.
Veel plezier

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: [Den Haag]
Datum: 31 december [1900]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstraat 5
31 December.
Beste Wim,
Ik wensch je met Marie het beste in het Nieuwe jaar.
Ik wensch je in 't nieuwe jaar meer geluk dan in 't oude je deel is geweest. Ook
dat je weer spoedig in je werk mag komen en daar veel genoegen van mag hebben
en dat je volop gezond mag zijn.
Ik heb van de week zoo genoten van Nol zijn installatie waar je zoo'n deel aan
hebt. Wat is die kamer heerlijk om in te zitten. Als ik Nol was, zou ik er melancholiek
van worden te moeten reizen en trekken, op zooveel dagen, terwijl ik zoo'n heerlijk
verblijf had. Wat 'n huis, wat 'n huis, Wim. Die achtergang! Het is om telkens naar
dat echte pleetje met dat flapdeurtje te gaan en dan - al bezig - naar het verlichte
doorloopje te kijken.
[1:2]
Ze hadden 't niet beter kunnen treffen. Ik ken 't huis van buiten al van toen ik een
jongen was af en heb 't altijd zoo'n deftig huis gevonden. Ik hoop weer eens gauw
er heen te gaan. En je er dan eens aan te treffen. Ik weet precies hoe je op 396 zat
en hoe je op die avonden - zoolang al geleden - op de Waal zat.
Je aquarel (teekening noemen jullie 't, waarom?) van de Montelbaan is superbe.
Ik heb van de week zoo geloopen, geloopen. Het was er zoo heerlijk, in de stad.
Dampig en zwaar-modderig, zoo kras-winterig-Amsterdamsch. Ik kon er zoo rustig
denken en knapte zoo op in m'n zelven. Ik heb al je etsen weer eens gaan zien, op
mijn voetjes. Het Kolkje was zoo mooi; ik zag 't alsof er best weer een nieuw geval
van was te maken; het water wiebelde zoo lekker; de lappen hingen zoo prettig uit
de ramen. Maar de achterburgwal (de achterste, waar geen overkant is) was zoo
heelemaal levend. Ik stond er stil in de stilte en keek de ramen af en
[1:3]
zag die wonderlijke binnenlevens, waar ik al naar keek toen ik een jongetje was en
hoorde naar 't gudsen van 't uit alle gootpijpen neerkomende water in de bronzen
gracht. Ook op 't Boomsloot ben ik lang geweest en door de Ridderstraat. Is daar
niets van te maken? Ik ben ook in de buurt van 't atelier geweest, waar ze een groot
park hebben aangelegd en waar ze de Muiderpoort totaal bedorven en ontmand
hebben (ik zag 't met schrik) door den ingang aan de overzijde van de brug weg te
nemen.
Ik dank je wel voor de groeten, die je mij door Nol bracht. Als ik je eens zie, moet
je me eens van de Duitsche families vertellen en wat B. van ze zegt. Hebben de
ventjes braaf pret gehad en wat waren daar voor kindertjes en hoe waren die? Jantje
is tegenwoordig heel gezond en in een broek met bretels; hij zegt van elke ‘Urbaine’
die aan komt rijden op straat ‘Wim’, waarschijnlijk omdat hij jou altijd uit zoo'n rijtuigje
heeft zien stappen en andere
[1:4]
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menschen op d'r beenen aan komen loopen.
Hij beleeft veel genoegen aan je etsen en raakt langzamerhand zeer met ze
vertrouwd. Hij slaat alleen nog wel eens de plank mis in zijn uitleggingen.
Ik zond je daareven een nieuwe Courant, die ze hier aan huis hebben gebracht.
Daarin staat een en ander over de exp. hier. Van jou wordt gesproken in verband
met cel-melodieën: dus wil ik wedden, dat deze recensent Timmerman is. Denk je
ook niet?
Ik stuur dezer dagen (het staat al ingepakt) een partijtje boeken van jou en B.
terug; van jou een Mercure-deel o.a en Vathek.
Bòven is het sinds eenige dagen groot feest; de jonge juffrouw heeft gezelschap
van een jongmensch met wie ze musiceert en gekscheert. Haar stemmetje is
voortdurend heel-hoog sensueel en er is altijd gedraaf, gestoei en gespring als van
jonge geitjes. Onze lamp doet mee. Op 't oogenblik walst men met pianobegeleiding.
[2:5]
Van de week heb ik door een toeval, ik stond buiten 't Zuidhollandsch, waar we een
afspraak hadden, gezien hoe Nol komt aanloopen, als hij wat laat is. Hij leek een
sneltrein.
Morgen moeten we op visite bij de familie Reyseger. Men heeft kunstig alle
hinderpalen weggeruimd, ons bezwaar, dat we op ouejaarsavond niemand hebben
om op Jantje te passen, voorkomen door te zeggen, dat hij méé moest; ons bezwaar,
dat hij niet in de avondlucht mocht en zijn slaap niet mocht worden gestoord, te niet
gedaan, door te zeggen, dat we moeten blijven logeeren met Jantje tot
Dinsdagmorgen en dat alles al voor ons klaar stond, tot 'n kinderbedje toe. Verder
moet Marie al komen - ook al om Jantje en de avondlucht, 's middags 3 uur en is
ons gezegd, dat er niemand anders komt.
Al onze verdere excuses tegen zooveel obstinate welwillendheid zijn verder te
vergeefs geweest. Ik vermoed, dat 't een lang
[2:6]
beraamd plan is, waarmede niet te mallen valt. De geweldige complicatie in
aanmerking genomen, denk ik, dat 't wel niet elke week zal voorkomen.
In elk geval trekt Marie dus morgenmiddag met nachtgoed naar de Van
Speykstraat.
Nu, beste Wim, wees hartelijk gegroet, ook van Marie.
t.t.
Jan
Boven gaat het weelderige voetjesleven en meisjes-gegiechel crescendo. De piano
is al alle tingeltangels door geweest. Dag.

[1901]
Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [herfst 1901?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Batjanstr 5
Beste Wim, vanmorgen kreeg ik een brief van Willem, waarin heel expliciet het niet
opendoen op 6 Mei jl. wordt behandeld. Ik hoop maar, dat ik M. er toe krijg; ze ziet
altijd erg tegen vrouwelijke kennismaking op. In den brief zat een brief voor jou die
ik naar 't Spui zend.
Zie je niet kans mij eens te laten blijken wat Chris
[1:2]
gezegd heeft. Als je zegt voorloopig een paar maal per week in A. te moeten zijn,
weet ik genoeg.
Ik heb gister een genoegelijken dag gehad; ik heb Zondags zooveel aan de etsen
en kan uren zitten kijken en voel me zoo rijk. Heb je wel eens gedacht - je bent altijd
zoo met je geest bezig tegenwoordig, ook met de schaakpartijen - hoe'n mooi en
geriefelijk interieur we hebben, vooral nu 't bad er is en al die mooie planten er zijn.
Ik heb ook driekwart van de 1001 nacht
[1:3]
uitgelezen. Dàt moet je lezen. Het is zoo prachtig oostersch, zoo sterk; de menschen
dragen hun rampen zoo gelaten; ze verwonderen zich (en doen alles zoo) zoo
mannelijk of liever vorstelijk met mate en de volkeren zijn zoo gelukkig met het geluk
hunner vorsten en zijn zoo bijzonder in hun nopjes, als ze in andere gevallen er
heelhuids afkomen. En dan die prachtige, warme liefde overal; alleen de ‘nieuwe
mode’
[1:4]
blijkt wel een erg pis-aller te zijn. Wat er van te lezen is, moet een bitter beetje
pleizier geven. De ontmoeting van de prinses in het eerste verhaal - als man verkleed
en koning geworden en getrouwd met een prinses - met den man van haar keus,
haar eigenlijken man, die ze overhaalt, zij man - en dan de schitterende apotheose,
als de koepel geen minaret heeft en deze zwarigheid dus te goeder ure blijkt niet
te bestaan - is prachtig van leven. Mies is geïrisd. Verrukkelijk.
Dag, groet Nol,
Jan

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1178

[1:1]
Pimmy ik moet je schrijven, ik kan niet anders, zoo min als dat ik kan wat Frank wou
aanmoedigen. Je begrijpt mijn gevoel na mijn afscheid van morgen even als je
gezien hadt hoe van streek je me bracht bij 't komen gisteren. Je weet altijd wat je
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doet, je wilt hard zijn altijd in koelen bloede en dat tegenover een vrouw als ik die
je bovendien zegt te kennen beter dan eenig andere en dat kan zijn, dat is zedelijk
en lichamelijk een moord begaan. - Maar dit is de banale of algemeene kant van
vele menschen en de meeste artisten tegenover hun vrouw, iets waarop ik je altijd
als op een struikelblok voor 't geluk gewezen heb, en dat banale alleen al moest je
van zoo'n verhouding teweeg te brengen terug houden. Nu nu heb ik eenigszins de
tevredenheid, de rust van iets van het tragische van dit verdriet weêr gegeven te
hebben en daarvoor is dit schrijven goed en helpt voor 't oogenblik mij en was
noodzakelijk. Wat Frank nu zei, tegen mij in die stemming en 't geen viel als vet op
een gloeiende vuurplaat is dit: ‘Je moet Pim naar Bretagne laten gaan - hij zegt hij
kan niet om jou die 't niet prettig vindt w. B.!’ Ik: al getroffen door de manier van de
zaak te stellen: ‘Hij doet het wel eens maar heeft nog geen geld, en dan zouden we
allen gaan, dat is al sinds jaren de blijde afspraak die een belofte in hield die echter
e
pas in den 2 rang in aanmerking komt.’ ‘Ja maar hij zegt hij kan niet werken dan
enz. enz.’. Je kunt je begrijpen hoe me dat maakte, die nonsens en dat je dat allemaal
zoo zoudt hebben voorgesteld achter me om en ik als iemand geplaatst die ik
heelemaal niet ben! Ik zeg: ‘als hij alleen wil leven moet hij 't doen, hier werkt hij
ook waar we allen bij zijn.’ Frank ‘en ze willen hem de reis betalen (al eerder).’ - Ik
zeg ‘hij heeft me van al die dingen niet gesproken en ik weet er niets van en kan
me in zoo iets dus niet begeven’. Enfin je zult begrijpen als je de zaak eens voor
jou bekijkt, je zelf als 't ware stellend in mijn plaats (o maar heelemaal alsof je je
zelf bent) hoe zou jou dan dit huis houdsters vak lijken met geen meê leven door
brief noch sprake, met alleen een willekeurige stroefheid tegenover je of een
stemming even van liefde en dagen van hatelijke dwarsheid als even iets misdaan
wordt in de oogen van het tirannieke. O je moet weten die ontzettend droeve
diplomaten rol wat dat is voor een vrouw met liefde, harmonie en oprechtheid om
die te moeten vervullen - en dan tegenover een man die ze hoog
[1:2]
wil houden voor haar zelf, voor haar behoefte en voor de lieve onze lieve mannetjes.
Ik heb verder niet veel gezegd want hij begon het te voelen toen ik iets aanraakte,
als dat de kwestie niet was, maar enfin dat kan ik niet weêr geven dat was zoo even
en hij trok bij sussend en ik zou alles hebben moeten zeggen, 't geen is de kern van
dit lijden. Pimmy kom bij me, wees mijn ware vriend voor mij, voor mijn heilig
moederschap dat me zoo licht valt en me zoo zwaar gemaakt wordt. Geef liefde.
Geef, geef geef maar geef en je zult zien, dan wordt ook voor jou 't leven wat je
wenscht. Je hebt steeds gezegd meer is het me waard een kind na te laten als een
kunstwerk. Maar wat zijn je je kunstwerken als je bij den roem van den kunstenaar,
den roem is 't dien je niet beoogd - als je naast die liefde van je werk en de schoone
voortbrengselen door een toe geven aan hoogmoedige en zelfzuchtige
eigenschappen de harmonie verjaagt in je huiselijken kring - zoo goed als de moeder
zich verblijdt in 't geluk van haar jongetjes zoo groeien die lieve rijke plantjes alleen
en gedijen in de liefde van vafie en moefie. Mijn Pim, wij houden van je en
bewonderen ons vafie en mijn eigen Pim toch, lieve Pim neem me weêr in je armen
en helpt ons want als je moefie niet helpt dan ontbreekt mij de kracht van de liefste
liefde die werkzaam, hun heil kan wezen. Mijn lieve lieve Pim als je het allemaal
maar wist Pim heb ik het je dan nu gezegd. Pimmy mijn Pimmy zeg...

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede?]
Datum: [1901?]
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Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1190

[1:1]
Mag ik eens weten waarheen ik wat er voor je komt moet opsturen. Je mogt zoo
iets nu wel eens zelf bedenken, hoeveel reden bestaat er nu nog om mijn best voor
je te doen, zoo als ik dat de laatste jaren moest bedenken. O wat al waarde wat al
waarde - man van passie en uitleg o wat al waarde aan jou geofferd alles alles om
der
[1:2]
schoonheid's wille, om vrede, liefde en om natuur te dienen, - mijn lieve mijn kleine
mijn natuurlijke mannetjes die niet beter weten of ze hebben een vader die niet
anders kan dan houden, liefhebben een-zijn met hen en die alles heeft opgeofferd
voor een armzalige passie en in die harten zal leggen de wreedste wetenschap dat
vafie's lief zijn zoo oppervlakkig is dat zijn kussen te tellen zijn - een amusement,
dat zijn celletje - was een amusement, - en moefie weet dat hij niet heeft gestreden,
dat hij zich dat wel wil voorstellen
[1:3]
en anderen - dat hij trachtte aan te houden en in gang houden die onderlinge passie,
dat alles wijken moest om toch die passie niet te missen, dat anders die brieven
niet waren geschreven aan geheim adres, dat we dan niet het atelier hadden om
laten zetten, o die bombarie, en den eersten besten trein genomen hadden op de
tijding: me voilà vient m'embrasser. Neem nu jouw manier en troost je maar met
wat je zoo handig tot je baat tegenover mij gebruikt: neè zoo is het niet, niet
heelemaal precies zoo, weet je, zit daar achter. Er valt nu niet te loochenen, wel?
Die miserabele
[1:4]
afspraak om de huicheltroep op te zoeken in Munster, de f 17 aan dassen toen 't
juffertje verwacht werd. Weet je nog o schijn heilige wreedaard dat je me zei van
een ander dame dat je niet zou denken over iemand van ongeveer 40, die andre
dame, o zoo netjes tegenover je vrouw om ter wijl aan de 17, 18 jarige te denken.
O ken je iets dierlijkers als van je kinderen genoeg te krijgen, zoo als 't bij jou was
om der wille van dat vuurtje. Neen gestreden heb je niet, ik weet te goed me te
herinneren je daden tegenover je woorden hol hol hol al dat praten, aangehouden
heb je uit alle macht en het schoonste op aarde heb je trachten te vernietigen en
God weet hoe ik schrei schrei schrei,
[1:1]*
2

ook mijn mijn moeder liefde schreit schreit, om het weê van die wetenschap, voor
de kinderen, o die levens wijsheid - ik weet wat ik nog heb moeten leeren, is er iets
afschuwelijker als een handig mensch 's levens echte waarde zich te zien toeëigenen
tot eigen-baat, en te zien mis bruiken o wat is 't alles praten van den winter: ‘ze
kennen je allen niet’ ik ken je alleen, ieder keer weêr als ik even vroolijk was, en
eenige maanden later ‘ik heb je zoo mis kend.’
[?:?]
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Dus nu eindelijk schrijf je! Ofschoon je in den Haag zag dat je in het gewoonste een
grofheid tegen me had begaan met me in de gegeven omstandigheden [zoo'n[?]
ergelijke nalatigheid van geen adres op te geven, thuis - altijd van vijandigheid te
praten, dat is steeds je manier geweest, waar je op een fout gewezen wordt,
tegenover een eisch gesteld die je hebt in te willigen al is het tegen je zin. En nu
weêr laat je me al dien tijd zonder adres; en die diplomaat je vriend, dien ik zoo juist
een afscheids brief schreef gaat in zijn misselijke ongevoelige voorzichtigheid zoo
ver van willens (volgens zijn eigen woorden) ik had het toch geweten, te verzwijgen
dat je vertrokken bent - dat is dan ook al de man (die volgens oude gezegden van
jou) van me hield - dat is de zelfde man die een ½ jaar (volgens jou) met je
gebrouilleerd was omdat je hem nog niet kon overtuigen dat het voor mijn best was
dat je deed wat je deed!
Zowaar
[?:?]
maar die je (volgens je eigen zeggen) eenigszins forceerde om hem te trakteeren
op het ‘vriendschappelijke’ Parijsche reisje, dat je zooals je je tegen je liefhebbende
vrouwtje verklaarde zoo weinig plezier gaf. Je weet dat ik in die dingen voldoende
plichtmatig ben om te zorgen dat je krijgt wat men je zendt; waarom mij nu weêr in
moeielijkheid gebracht terwijl ik je in den Haag zei dat je dat deed door me niet je
juiste adres te geven. Waar kwam het praatje vandaan dat je zoo bronchitis had,
(Briët sprak me daarover) en hoor ik door den slak, signeur Jan, met moeite dat je
e

al voor zijn 1 schrijven gezond vertrokken was. ‘Valt deze tijd je zoo lang’! Och wat
is dat vergeleken met al de dagen die dagelijks verdriet brachten zoo groot dat je
Gods groote goedheid van allerwege
[?:?]
moest ophalen om dit te verzoenen, O God jongen wat schoone taak is dat, o God
zoo'n taak een man opgelegd die daarbij de hulp van 3 zulke kindertjes voor zich
heeft en een dankbaarheid van groote warm voelende erkenningsvolle zonen. Willem
luister eens, o dat heb ik je dadelijk willen vertellen: Pam, je kent dat liefdevolle hart,
(och - misschien je vergeet zoo gauw?) had reden om van iemand te zeggen van
‘... houd ik niet’, toen zachtjes en heel heel verlegen daar achter: ‘van vafie ook niet
- van moefie ook niet’ hij werd door zijn eigen uitingen steeds verlegener: ‘van moefie
wel.’ Niemand heeft over je gesproken waar ik bij was, hij zelf heeft je naam in weken
niet genoemd; als nu weêr dezer
[?:?]
dagen 's morgens in bed: ‘moefie vafie is nu al meer dan 5 weken weg’ - ‘hoe weet
je dat Pam’, ik heb het uitgerekend. Maar hoe smaakt je dat zinnetje dat hij niet
terug nam: zooals dan dat: ‘van moefie wél’. - Praat niet van vijandigheid in den
Haag, dat komt door je houding ik heb aldoor gezegd en je kon dat voelen dat [hij[?]
daar zoo voor mij was. ik kan hier niet spreken - aleer jij begrepen zult worden en
altijd weêr zegt dat ik dat kan moet je eerst eens toonen dat je mij begrijpt iets dat
je slechts kunt door mij op het woord te antwoorden en niet na tijden met brieven
die over alles heen schrijven. Zoo heb je den wensch mij zoveel mogelijk goed te
doen - vreemd voor een vrouw dat die uitvoering zou moeten komen na de scheiding.
- De groote overgroote afschuwelijk-mannelijke
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Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: [mei 1901]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1184

[1:1]
Pimmy, Pimmy, wat moet ik beginnen ik kan het niet doen, Pim zoó veel twijfel, o
God o God - de heele week al voel ik me ziek en ellendig. Wat moet ik doen wat
moet ik doen. Je hadt me niet mogen alleen laten en ik heb niet durven schrijven
om je werk. Altijd moet ik me aan iets opofferen, dat heb je al door van me gevergd,
waarom, ik heb altijd vroeger gezegd. 't Is beter dat ik ga. Altijd in 't atelier en altijd
heb je me tegen gehouden. En nu begrijp ik 't niet waarom ben ik zoo gekweld. Ik
ben niet zoo'n kind dat weet je, krachtiger dan een van jullie. O God, 't bedrog alleen,
't bedrog dat is zoo vreeselijk in de wereld en maakt me machteloos, hulpeloos, ik
kan alleen in 't goede. Ik ben zoo dood op, zoo vreeselijk zoo heelemaal dood op.
Ik heb willen schrijven Pim: ik verlang ik
[1:2]
verlang zoo naar je komst, 't is alles niet waar; je wilt werken en naar mij luisteren
en me beloonen, o God ik heb zoo geleden zoo gestreden, zooveel geofferd zooveel
met liefde gegeven. Den heelen dag de kindertjes, ze hebben een versje, een ‘eigen
bedenkseltje’ ‘vafie moefie, vafie moefie’ en altijd staat Erikje met de portretten en
ik voel me zacht en goed en kan 't hun niet ruw maken en moet dan met ze meê
doen en aan den anderen kant dat forceeren, maar geen rust geen oogenblik en ik
heb al weêr niet durven schrijven om je werk. Pim waarom waarom naar Nol te gaan
en niet naar mij die sterker ben dan je zelf die al je goeds zie, waarom kies je weêr
't verkeerde, je hebt nooit goed gekozen en je schrijft het toe aan veel in je leven
en als je 't beste hebt dan loop je weg - van mij God God die hersenschimmen, o
of ik 't wist denk aan mijn minstreel
[1:3]
die in al zijn mooie slapheden 't gekwaak der kikvorschen niet kon velen... en de
kracht van de jonk vrouw daarneven - o hoe heb ik 't voor speld. Pim wat zal 't je
baten waarom laat je altijd andere invloed in werken dan de mijne. Pimmy, Pimmy
de mijne en je kindertjes, groote God wij met ons vieren, en en dan te weten dan
die zekerheid dat je niet zoo stellig goed kiest dat je aan zooveel onderhevig bent,
en zoo hevig zoo absoluut door zettend.
O God kan Pimpie ons niet helpen mijn engelen mannetje. - Ik sluit den brief in
en heb geen antwoord gestuurd, ik vond hem toevallig liggen op 't buffet Pimmy je
wist immers hoe je 't me voorstelde en al reeds al die gangen al die besluiten zonder
mij. Pim hoe was jij van de week? Maar ik weet het misschien en als 't niet om je
werk was had ik je laten luisteren maar ik ken die felle oogenblikkelijke wil van je,
en dan voor niets
[1:4]
misschien te storen, - die wil die niet luistert. O God - die zit jou ons mijn
engelachtige, liefdevolle mannetjes in den weg; o God doe 't niet - je kunt ook als
je wilt als je ons wilt geven er is in je hart toch plaats voor ons allen, Pimmy waarom
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laat je andere dingen meer invloed krijgen. O God ik heb die invloeden zoo gevreesd
zoó zoó gevreesd Pimmy. Gebruik je wil ten goede, liefde, echte, vaste, wenschende
liefde om te geven en te vertrouwen; 't is 't eenige en bij mij en onze mannetjes vindt
je die alleen onbaatzuchtig, heel en vol en rijk als de zon en alle rijpheid
mijn Pim
Bebpy, Londen Beb, duinen-Beb
Pim waarom ‘den gelukkigsten dag van je leven’ te vergeten, te niet doen - o ik weet
't alles en ik sprak tegen Pim en vertelde hem veel moois, veel van 't eenige
eenvoudige en wees hem den weg door mist en zwaar zand. Kom bij ons mijn Pim,
wij houden zooveel zooveel van je. Pimmy ik schrijf 't voor mezelf, m'n mannetjes,
de lieve lieve ventjes ze zullen me zegenen dat ik je hun liefde zend.
[1:1]*
(voor de fatale onthulling)

Jan Theodoor Toorop aan Willem Witsen en Elizabeth Witsen-van
Vloten
Plaats: Katwijk aan Zee
Datum: [2 januari 1901]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Katwijk a/zee
Waarde B. en Witsen!
Vele hartelijke en beste wenschen voor jelui en de kinderen in 190[1[?].
Wat speet het ons geweldig dat wij deze zomer op reis zijn gegaan toen je hier
in Katwijk kwam logeren.
Hoe gaat het tegenwoordig met je zoontje. Heeft de zeelucht hem wat sterker
gemaakt.
Het schijnt dat ik er niet toekom om in Ede aan te komen. Maar nu de briefkaart
er is; volgt de persoon ook wel binnenkort daarop.
Zeg aan Witsen dat ik nog steeds wacht op de ets die hij mij beloofd heeft.
Nu adio veel hartelijks van ons beiden en Charli aan jullie allen.
[tav[?]
J.Th. Toorop

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 9 januari 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Amsterdam 9 Januari 1901.
Beste Wim,
Gelukkig dat Pammy beter wordt! Als Betsy en Jij het goedvinden, kom ik liever
Zaterdag om vijf uur in Ede aan, omdat ik anders weer pourparlers tegen de
Leidsche-Plein heeren moet gaan houden. Zoo winnen wij toch den avond, die wel
heel gezellig is.
Gisteren, dus Dinsdag middag, zat ik met Bauer op den Vijgendam. Hij was nog
niet naar Bussum geweest en ging na het eten naar Londen. Van Dr. B. had hij niets
meer vernomen. Daar kwam Breitner aanstappen. Die had vredelievende
bedoelingen.
[1:2]
Op dien Zondag avond toen ik naar Groningen was en Mien naar haar landgoed
had hij bij mij aangescheld en hij was al tweemaal aan den Schouwburg geweest
om mij te vragen hem Frenkel's portret van J. de J. te laten zien. Dit alles verteederde
mij en ik vroeg hem 's avonds met Marie een oestertje te komen eten. George ging
eerst even weg om er eens over te denken en zei toen hij terugkwam: ‘ik zal 't maar
aannemen! 't Is goed!’ Zij kwamen met een aap! en George zei: ‘hoe laat moet ik
het rijtuig laten terugkomen?’ Ik antwoordde: ‘om één uur’. ‘Ben je bedonderd, dan
komen wij veel te laat thuis. Om twaalf uur, hoor koetsier!’
[1:3]
G. vond het huis zoo prachtig, dat hij Marie voorstelde ons op een goeden dag den
hals aftesnijden - dan gingen zij er in wonen. Het behangsel in de achterkamer kon
er wel mee door. Van de biscuit-juffrouw vroeg hij ‘wat dat voor een pop was.’ Voor
het Krusemannetje gaf hij ook f 300-. Hij zal er in de zon een photografie van nemen.
De Japansche matten en het rustbank-kleed waren mooi. Na de oesters verklaarde
hij heel kwaad en jaloersch te zijn geworden zoodra hij het kleed zag. Hij gaf er f
40- meer voor dan het gekost heeft. Het karpetje was daarentegen geen f 40- waard.
Het roode behangsel zoo ‘bloederig’, in den avond te rood - misschien zou het wel
wat verkleuren. De kussens en het
[1:4]
tafelkleed afschuwelijk! Het kastje heel leelijk - om de pooten en de hengseltjes.
Het kleine buffet (waarop de pop staat) moest naar voren, dan kon zijn teekening
wat lager hangen. Zijn meisjeskop was een mooie studie. De knotwilgen van Valk
een leelijk ding, maar de gang en de slaapkamer magnifiek. De Chiffonniere en de
blauwe kom: mooi. Al het porselein, (uit het begin van de vorige eeuw) leelijk maar
hij vroeg wanneer ik hem het theestoofje thuis zond. De leeren fauteuiltjes: mooi.
Na de oesters stak hij een sigaartje uit zijn zak op en ik een hoyo. Hij zou van daag
toch doodziek zijn, want hij kon niet meer tegen die dingen. Wij hebben veel plezier
gehad.
Dag Wim! Groet Betsy en Pam en de jongentjes.
Je
Nol.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Datum: 15 januari [1901]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstr 5. 15/1
Beste Wim, Nol schreef mij verleden week, dat Pam weer beterende was. Je zult
angstige dagen gehad hebben, maar zooveel te blijer zijn als nu alle gevaar weer
voorbij is. Is hij nog aan 't herstellen of is hij heelemaal weer op de been. Wij zouden
zoo graag iets van hem willen weten. Ik wou dat ik 'm weer eens zag met zijn
glundere oogjes, vol illusie.
Nol heb ik hier in geen heelen tijd gezien; ze schijnen aan 't Tooneel te hebben
gemerkt, dat hij afspraakjes maakte in Den Haag en nu er hem niet meer heen te
sturen; het is het heele jaar al mis - zijn naam komt nooit meer op de affiches voor.
Marie laat je vrindelijk groeten
[1:2]
en ook het beste met Pam wenschen. Hooren wij spoedig eens wat?
t.t.
Jan
Ik had vanmorgen juist dezen brief ingepakt voor je klaar staan met je Amsterdamsch
adres, toen je brief kwam. Het is een felicitatie waard waar je nu bent overheen
gekomen met Pammie. Het is om te rillen er aan te denken, dat je natuurlijk op dat
water moest wachten. Wat aardig van je ons dat portretje te zenden, het is toch tot
nog toe heel goed gebleven en Jantje moest er telkens naar kijken naar 't lieve
jongetje, dat ziek was, maar waar dokter Geusie nu bij was. Wat ziet hij er zacht en
lief-herstellende uit; wat 'n gelukkige dagen voor je - nu. Schrijf weer eens gauw of
hij aldaar beter gaat. Ik had Zondag hem wel eens willen zien met Nol en de ‘krijden’,
ook om de breede lievigheid van den ouden oom te zien. Hij heeft me verleden
week over Pammie geschreven; het was zoo'n hartelijke brief. Ik hou van Nol
[1:3]
telkens meer in de laatste jaren.
Ik mag lijen Wim, dat je nu aan den slag slaat met je werk ook en 't zal wel lukken,
denk ik.
Ik heb onlangs bij Nol nog kunnen apprecieeren wat een mooie afdrukken ik van
je etsen heb; ik heb ze nergens nog zoo mooi gezien, als ik ze heb. Ook de
Amsterdammers vooral van mij zijn zoo mooi.
Marie vraagt of je niet verzuimen wil Betsy van haar te groeten en haar te zeggen,
dat ze erg blij is met Pammie zijn beterschap. Je kan B. ook nog een pleiziertje
doen, als je haar meedeelt, dat M. tegenwoordig erg druk met de markt is en er elke
week op uit gaat om te zien of ze iets snappen kan. Marie houdt dol van koopen,
maar ze is zoo verstandig er niet altijd aan toe te geven.
Op 't oogenblik zit ze zonder meid - die op 't ijs is gevallen - en moet den heelen
dag kokerellen en koken en - niezen en de rest - omdat ze bovendien nog verkoûen
is. Ik begin mijn dag met kachels aanmaken. Als ik dan erg mijn best heb gedaan,
krijg ik 's middags heel lekker eten, veel lekkerder dan van 't meisje.
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Wat een heerlijk besluit in je brief, dat je gauw hier zult komen. Ik heb er 'n gevoel
van of 't voorjaar komt.
Met hartelijke groeten, ook aan B. en van M.
t.t.
Jan
Verzuim niet Pammie van ons te groeten en zeg hem dat
[1:4]
het klokje op de schoorsteenmantel in de achterkamer stuk is en hij 't eens moet
komen maken en dat het klokje uit den gang nu in de binnenkamer hangt en nu
altijd tik-tik gaat en heel goed zijn werk doet, als we het elken avond met de ketting
opwinden.
Zeg hem, dat Jantje vandaag, toen hij zijn portretje zag ons heeft voorgedaan
hoe groote oogen Pammie kan zetten en hij het portretje al zijn prentenboeken heeft
laten zien en al zijn moois uit de kast voor het portretje op den grond heeft gehaald
en aldaar gezegd heeft: Kijk, Pammie; is dat niet mooi, Pammie; wil Pammie ook
een prentenboek van Jannie hebben.
Ook de groetjes aan Erik en aan den kleinen klappertjesman.
Ik vind al dat kinderennieuws heerlijk.
Dag
t.t.
Jan

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 januari 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Jan. 16. 1901
37 van Breestraat
Amsterdam
Beste Wim,
Zou je me met 25 gulden willen helpen? Ik moet een boel boeken koopen en
behalve mijn reisgeld heb ik niets. En als je het missen kan, wil je het dan vóór a.s.
Zondag zenden, want Maandagmorgen ga ik weg.
Ik zou graag in Ede gekomen zijn om te kijken hoe Pam het maakt, maar het zal
wel te lastig voor Betsy zijn. Als ik je nu niet meer zie, tot Paasch dan - of schrijf me
wanneer je naar London komt, het zou kunnen dat ik je daar zie.
Beste groeten aan Betsy en een hand van
t.t.
Arthur.

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
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Plaats: Amsterdam
Datum: 21 januari 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 21 Januari 1901.
Beste Wim,
Mien verzoekt mij je heel hartelijk te bedanken voor de mooie en lieve plantjes,
die zij gisteren morgen van je mocht ontvangen. Zij heeft er veel pret in en neemt
zich voor ze goed te verzorgen. Maussie kwam 's middags met groote oestervorken
aanzetten en voor 's avonds hebben wij Hein en Dien gevraagd. Hein zei dat er
tusschen hem en Willem oorlog was, want Willem wilde dat Hein altijd naar Den
Haag kwam om te vergaderen, terwijl Hein vond dat Willem om den
[1:2]
anderen keer naar Amsterdam moest komen. Dien voerde voortdurend het woord,
en zei er telkens bij dat zij er zich niet mee bemoeide en niet met de N.G. te maken
had. Hein wilde niet ‘de minste’ zijn en wou Willem niet laten alleenheerschen.
Bovendien vond hij Willem nu in een veel betere positie dan toen hij nog alleen te
Bussum was, want Willem had nu Jeanne, die volgens Dientje f 500- met een roman
had verdiend. Ik zei dat Hein aan de N.G. meedeed óm Willem en dat de belangen
van de N.G. slecht werden gediend door zulke kinderachtige kwesties. Toen ben ik
de kamer uitgegaan, want ik werd er wee
[1:3]
van en heb Hein gevraagd een spelletje met mij te schaken. Mien en Dien gingen
een honderdje spelen.
Hein schaakt beter dan Ietje. Zaterdag middag gingen wij in een groote vigelante,
om Mien met haar oogje, dat nog niet beter is, achteruit te laten rijden naar de
Parkstraat. I. vroeg of wij met een rijtuig kwamen om er al de schilderijen in te
pakken. Ik vond dit nog al grappig en stak je aanspraak af. Die hielp wel. Hij wou
geen goede dingen geven uit vrees van ze later te kunnen verkoopen en geen
slechte omdat hij er zich voor schaamde. Nu zou hij een uitzondering maken en gaf
na veel te hebben laten kijken een
[1:4]
naaktstudie (wat grooter dan de juffrouw van George), waarmeê wij heel blij zijn.
Toen wij er nog waren, kwam Lion Cachet met zijn meisje, een lange, bejaarde
juffrouw Cordes van de Keizersgracht een bezoek brengen. De Hr. Cachet droeg
een zwart jasje en zette een deftig gezicht, maar hij is te klein voor Koning. Zaterdag
avond kwam I. schaken. Ik won alle drie de partijtjes, en Gompertz zond een briefje
of ik Zondag ochtend om 10 uur bij klein Duimpje wou komen. Er was weer een
stuk, dat gauw vertaald moest worden, maar 't is malligheid, want ze hebben toch
vooreerst geen avonden om het te spelen.
Maandag avond ben ik niet vrij!
Dag Wim! Groet Betsy en de jongens.
Je
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Nol.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [8 februari 1901]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstr. 5
Beste Wim, ik heb van Nol gehoord, dat de heer van der Horst je op zwart zaad
heeft gezet, maar dat je weer een heeleboel beterende bent ook. Hou 't dus maar
flink vol en zorg maar dat je tegen den zomer weer heelemaal klaar bent. Heelemaal
niets doen zal wel een toer voor je zijn, maar hij zal bedoeld hebben niet ìngespannen
werken. Nol heeft me ook verteld, dat Pam weer heelemaal klaar is. Wil hem van
ons groeten. Nol is, zeer tot mijn vreugde, hier komen spelen voor de koningen en
toen hebben we samen gegeten in het Z. Hollandsch. Vooraf had hij mij zulk een
luchtigen brief
[1:2]
geschreven, zooals hij dat - ik weet niet hoe te doen weet, waarschijnlijk - of zeker
- omdat hij Nol is. Het is bepaald een genoegen zoo'n brief te krijgen.
Gister heb ik met Marie van een tribune aan het kantoor de bruidstoet gezien.
Het hoofd-moment was de gouden koets, die als een groote taart kwam aangerold.
Een paar avonden tevoren waren we naar de illuminatie geweest; de Vijverberg
was wel imposant; de kaarsen verlichting van het Binnenhof was niet onkwaad,
maar wanhopig stijf, doordat ze in plaats een paar rijen kaarsen er minstens tien elke rij was hooger
[1:3]
en meer naar achter dan de vorige - achter elk der zooveel honderd ramen hadden
geplaatst, waardoor de teerheid verloren was en ik nu telkens dacht aan de
Diamantslijperij aan de overzij van den Binnen-Amstel bij avond, wanneer ik daar
als kind - en alleen - te mijmeren liep. Dat was echter óók veel teerder. Van der Pijl
was heel aardig, ook gister avond nog eens. Den Haag is nu weer ‘de dood in de
Pot’.
Nol heeft me verteld, dat je Bauer zijn werk op 7 Maart (of 8?) gaat zien. Dat zal
wel prachtig zijn, ook de gala-zaal met de menschen.
Schrijf je eens; dat is nog eens een afleiding bij al 't stilzitten.
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Jan Theodoor Toorop
Plaats: Ede
Datum: 28 april 1901
Verblijfplaats: RPK, coll. Zilcken (Witsen 124)
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[1:1]
Ede 28 April 1901
Beste Toorop,
o.

Ik heb aan v. Wisselingh & C opgegeven om in te zenden voor mij op de
Haagsche Internationale; 'k geloof echter niet dat ze iets belangrijks hebben. Als je
komt in Mei hoef 'k niet te zeggen dat je hartelijk welkom ben, maar wees zoo goed
het vooruit te laten weten daar 'k veel van huis ben tegenwoordig. Van mijn kant
hoop 'k dat je eenige mooie werken zult inzenden voor de stedelijke te Arnhem.
Vergeet 't niet.
Met vriendelijken groet
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Ede
Datum: 5 mei 1901
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
5 Mei 1901
Zonneberg
Beste Willem,
Wees met Jeanne hartelijk geluk gewenscht met den dag van morgen; - wat heb
'k in lang niets van je gehoord! 't Is al meer dan een half jaar geleden sints 'k bij
jullie was en bijna al dien tijd heb 'k geen brief van je gehad. Eéntje in Januari toen
Pam ziek was en daar heb 'k, geloof 'k, heelemaal niet op geantwoord! Nu, ik heb
ook zoo heel veel aan mijn hoofd. - 'k Kom, hoop 'k, gauw weer eens in den Haag
voor mijn etsen en dan zal 'k niet verzuimen jullie een bezoek te brengen.
Ik liet je heden door Cloeck een pittig sigaartje zenden dat je naar 'k hoop goed
smaken zal; of misschien ben je van 't rooken af?
Tot ziens, wil Jeanne hartelijk van mij groeten en ontvang zelf een stevige hand
van je ouwen
Wim

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 27 mei 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren N.H.
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27 Mei 1901.
Beste Witsen,
Veel dank voor je deelnemende brief bij het overlijden mijner lieve moeder.
Het is iets bizonder weldadigs voor mij dat alle oude vrienden haar met
hoogachting en genegenheid gedenken. Ik zou niets liever doen dan je in Ede eens
opzoeken. Maar het gaat mij, zooals het jou ook wel gaan zal: er is veel te doen &
veel moet men nalaten. Ik geef echter het voornemen niet op.
Hartelijk gegroet
t.t.
Toon derKinderen

Gerrit Jan Hofker aan Arnold Ising en Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 28 mei [1901]
Verblijfplaats: UBA, BV 20

[1:1]
28 Mei 4
Beste Nol en Wim,
Ik was gister bij het afscheid nemen door den zoo juist opgekomen en zoo sterk
opgekomen drang mijner bijzondere omstandigheden té zeer afgeleid dan dat ik wat ik had wenschen te doen - je hartelijk had kunnen bedanken allebei voor de
heerlijke dagen die we door jullie vrindelijkheid gehad hebben. Marie laat je nog
eens eveneens wel bedanken.
Ik kwam gisteravond met Marie in de vrije lucht van het stationsplein eenigzins
verlucht aan en dat kwam goed, want er was geen rijtuig, laat staan een Urbaine te
[1:2]
bekennen, zoodat wij in den tram Bankastraat terecht kwamen.
Wij waren toen wel gauw vóór, maar nog niet zoo spoedig in het huis, daar op
ons eindeloos bellen geen gehoor kwam. Ik dacht natuurlijk aan eene ontvoering
van Jantje en raakte daardoor weer heelemaal waar ik wezen moest, als ik er nog
niet geweest ben.
Dat was goed, want ik moest mijn onderzoek beginnen en allereerst bij mevrouw
boven aanbellen, waar ik een minuut later op den vloer stond met Marie en 't pianistje
en 't dienstmeisje er bij.
Er werd toen besloten, dat Jansje
[1:3]
wel thuis zou zijn, doch ingeslapen en hierop doorgaande werd een lange stok
gehaald waarmee tegen de achterglazen werd gewiebeld. Evenwel toen dit niet
mocht baten, kwam ik op de gedachte, dat 't raampie in den zolder v.h.
logeerkamertje open moest staan ('t Groote raam was dicht vanwege vreemde
katten en katers, die op het dak van het badkamertje gewoon zijn elken avond een
menuet uit te voeren. Ik ben toen met een trap van de veranda boven op 't dak van
de uitbouw geklommen en heb me door het raampie langzaam neer laten zakken
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[1:4]
in het logeerkamertje. Dit lukte heel goed, waarna ik in de binnenkamer op de canape
Jansje aantrof, nòg slapende op zijn Jan Steensch met één arm en één been
afhangend naar den grond. Ook Jantje lag nog te slapen.
Die twee waren den heelen middag gaan gekscheeren in de Bataaf en hadden
'm van de buitenlucht en een glas melk danig òm gekregen.
Nadat ik de voordeur ontketend had en Mevrouw boven nog eens bedankt, kwam
Marie binnen, werd Jantje op de pot en
[2:5]
Jansje op het logeerkamertje gezet en nu definitief de nacht geproclameerd.
Marie is heel wel en laat jullie, met M., hartelijk groeten. Wij zullen nog dikwijls
met pleizier aan de Pinkster van 1901 terugdenken.
Weest ook van mij met Mien hartelijk gegroet.
t.t.
Jan.
Jan zijn haren zijn hedenavond om 6 uur van hem afgescheiden. Hij heeft een
lief, hoog ontwikkeld bolletje.
Nol we hebben 4½ uur gereden. Je krijgt dus nog 1,25 van me.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 31 mei 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1054

[1:1]
Amsterdam 31 Mei 1901
Betsy, hoe kun je nou zeggen van al die gangen en besluiten zonder jou! We hebben
toch alles lang genoeg besproken en je bent geëindigd met te zeggen dat je 't alles
zoo makkelijk mogelijk zou maken. Ik was nu juist 'n beetje prettig in mijn werk
gekomen en nou ga je me wanhopend maken.
Je zegt dat 'k zoo doorzettend ben terwijl 'k er al vier jaar meê rondloop en niet
meer kon werken en ziek werd - je heb zelf ingezien dat 't de eénige uit komst is
want je weet heel goed dat zooals je er nù weer over schrijft, je weer doorgaat op
illusies. - We hebben alles zoolang bepraat en alles geregeld - je wist dat 'k een
afspraak voor je zou maken met Biederlack en nu ga je opzien tegen 'n paar uiterlijke
formaliteiten! Je hebt toch gezegd dat je 't doen zou! Wat moet 'k nu doen als je
daar niet overheen wilt komen? Dàn wordt alles afschuwelijk - dan kan ik niets doen
als ver weg gaan, terwijl je weet hoe noodig 't is dat 'k werk, en goed werk - om niet
onder al die zorgen te
[1:2]
komen. Ik was juist tot rust gekomen en vond 't zoo'n prettig idée om Zondag nog
's te komen en de jongetjes te zien. Nú zal alles heel anders gaan - en je weet niet
hoe 'k ertegen op zie om te komen, Zondag. Weer net als al dien vreeselijken tijd!
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Stuur maar 'n rijtuig Zondag om 12 uur; 'k breng mijn tasch meê om nog een en
ander in te pakken.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 2 juni [1901]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondagavond 2 Juni
Beste Wim,
Daareven ben ik om bij achten uitgegaan, tegen het vallen van den avond, ben
den Wassenaarschenweg afgegaan, toen rechts af, links af langs het roomhuis,
een half uur den Leidschenweg af en toen een binnenweg tot eindelijk langs Zilcken,
die naast zijn huis een geweldig atelier heeft gekregen. Wat was het prachtig even
daarvoor. In de verte de streek waar wij gereden hebben, waarboven een gouden
maan; wijd land met
[1:2]
wazig gouden dauw, waarin blanke koeien. In de boomen vogels die kweelden. Wat
is 't hier mooi. Ik merkte in eens, dat ik 't mei-kweelen der vogelen nog nooit - echt,
meen ik - in mijn leven heb genoten. Ik had zoo'n spijt, dat Marie niet bij mij kon zijn.
Vanmiddag zijn we naar zee geweest. Daar is alles zoo als verleden jaar. Van de
week ben ik 's avonds twee keer den Ouden Scheveningschen òm geloopen, langs
zee en terug. Op 't piertje
[1:3]
ben ik ééns geweest. Wel een aardig bedenkseltje, maar denk maar nooit onderwijl
aan de pier van IJm. aan 't eind, als de botters binnenvallen.
Ik wil je even schrijven en groet je hartelijk
t.t.
Jan
Ook Marie laat je hartelijk groeten.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 juni 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1055

[1:1]
Amsterdam Woensdagavond
19 Juni 1901
63 Jacob van Lennep kade
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en

en

Betsy, 'k moet tusschen den 1 en 7 naar Arnhem, voor de bekroningen, - wil je
mij in 't begin van de volgende week mijn rok zenden? En dan wou 'k wel graag 'n
paar dingen van 't atelier en uit den donkeren kamer hebben. Kan 'k, als 'k in Arnhem
ben, niet 's komen? Je kunt toch, als je me niet zien wilt, naar Hugo gaan of waarheen
je wilt, desnoods met de mannetjes als je dan maar even wil schrijven.
Wees vriendelijk gegroet
W.
alles besproken / post / praten, zeggen wat ik heb / de kind Odo / meer hebben /
dassen R. vragen! / betalen

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: [27 juni 1901]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1183

[1:1]
Het is goed Willem kom maar; maar ik wil niet gebonden zijn dus je moet je den dag
van je komst van jouw kant geheel vrij houden, geen afspraken maken en zorgen
dat er niets is om zelfs als voorwendsel te gebruiken om te vertrekken als je dat om
den een of anderen reden zoo aanstaat. Ik hoef je, ik hoop het, nooit in herinnering
te brengen, dat, al mocht het jou zoo toeschijnen, aanmatiging nooit de oorzaak is
of zal zijn (in vergetelheid omtrent mij) en hierin gesterkt door den omgang met
menschen van anderen aard al zou jij
[1:2]
geneigd zijn een dergelijke uitleg aan den toon in mijn schrijven te geven; 't geen ik
wensch en verlang (eisch) zal ik steeds zoo zuiver mogelijk houden van dergelijke
minderwaardigheid.
Ik verlang dat je me niet meer zult schrijven op dat laatste postpapier - want weet
dat met veel andere zich nu voortdurend aan mij opdringende smartelijke
bizonderheden, gisteren avond plotseling, bij de aanraking of het zien van dat papier
de herinnering kwam, aan de moeite die de Heer Menger zich heeft moeten geven
om juist dat
[1:3]
papier je te verschaffen, hoe je vele avonden achtereen in mijn eerlijk nabij zijn met
dergelijke brieven hebt gezeten en die bent gaan posten - moet het juist het dus
genáamd papier zijn, 40jarig echtgenoot en vader van zóo lieve kindertjes, voor dat
kost school kind dat in liefde, in intensheid van belangstelling en levenswaarde
reeds achterstond bij ons oudste mannetje van 4 jaren, mijn eigen open-eerlijk
zoontje - o hoe hol is, hoe duidelijk zie ik het holle van een romantisch leven
[1:4]
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als dat van jou Willem. Hoe zie ik wát ons scheidt hoe ontmoet ik allerwegen een
eenzaamheid in der menschen verbrokkelen. Die holle romantiek vereenigd met
geen sterke waarheidsneiging leidt tot fataliteit. Zie, ik antwoordde niet maar ik
geloof dat hiervan de voornaamste reden was dat ik slechts wenschte te schrijven
de paar eerste woorden van dezen brief.
Erikje zei van ochtend bij 't wakker worden met zijn intensiteit, ‘waárom komt vafie
(dat die nu voor hen iemand anders is dan hij voor mij is geworden!) nu nog niet,
wanneer stuurt vafie nu een telegram’; de arme ventjes - ik zal eens met ze naar
Eilers gaan, die een van de weinige menschen is, voor mij, met een vader hart, grooter nog dacht ik me dat hart in den vader van mijn zoontjes deze arme lieve
onwetende hartjes en toch ook hoofdjes, zijn zij niet zuiver en daardoor het allerbeste
bewijs dat verstand en gevoel slechts te zamen 's levens echtheid in een
onverbreekbaren band met de eeuwigheid hechten.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 29 juni 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1056

[1:1]
Amsterdam 29 Juni 1901
Dat was weer een erge tegenvaller, die brief! Zie je, dàt is 't fatale die vreeselijke
subjectiviteit en die eeuwige critiek, die doodende critiek die me wanhopig maakte
en me van je vervreemdde - en niet die frase van holle romantiek en weinig waarheid!
Ik zie veel te veel de werkelijkheid die 'k accepteer zelfs al ben 'k zeker dat 't niet
tot óns geluk is - als noodzakelijkheid - om romantiesch te zijn, zonder illusie - en
als 'k onwaar ben geweest was 't om joù, om je verdriet te besparen, zoo jammerlijk
onnoodig als alles nog had terecht kunnen komen - o Beb je vergist je zoo en je
maakt me zoo leelijk waar 'k maar menschelijk konsekwent ben geweest; ik wil je
veel liever zien zooals 'k je zag die laatste dagen toen we gepraat hebben en schuld
voelen en dat vreeselijke medelijden met al dat verdriet en 'k begrijp niet waarom
die vergissingen nog moeten doorgaan. Ik ben toch de vader van de jongetjes en
dat zal hun niet ten nadeele zijn; misschien komt er nog wel 'n oogenblik in je leven
dat je blij zult zijn dat niemand anders hun vader
[1:2]
is dan ik. Ik wist niets van dat papier - 't is niet dat van Menger; dat kun je gemakkelijk
genoeg onderzoeken. Hier heb 'k engelsch papier besteld omdat 'k daar graag op
schrijf. Maar dat je niet begrijpt dat 'k je daar niet op geschreven zou hebben als 'k
't geweten had! Ik kom Woensdag.

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: Amsterdam
Datum: 1 juli 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Amsterdam 1 Juli 1901
Beste Nollebol,
Van harte wensch ik jou en Mien geluk met den feest dag van morgen. Ik hoop
dat jullie 'n prettigen dag mogen hebben; ik van mijn kant zal mij veroorloven 'n
glaasje op je gezondheid te drinken. Hier regent 't onophoudelijk dichte waterstralen;
- de douches op den Heiligen weg zijn er niets bij. De schreeuwende en lachende
heeren zijn van morgen in 't water naar mij toe gekomen en hebben mij beleefd
verzocht je hun vriendelijke en respectueuse groeten over te brengen; je afwezigheid
wordt voortdurend opgemerkt en betreurd. Van daag ga ik naar Arnhem voor de
bekroningen die morgen moeten worden geregeld - 'k heb bedankt voor de eer om
het mid[1:2]
dag maal te gebruiken in 't hooge gezelschap van de heeren Jozef Israëls meer
familiair bekend als ‘de ouwe Jood’ - en Willem Maris. - Onze uitstekende Georges
heeft mij verleden week geïnviteerd om bij Marie en hem te komen eten. Dat is
Zaterdag gebeurd. Ze hebben me hun tuin laten zien waar 'k de perzikken, peren
en kruisbessen heb helpen tellen en verder heb 'k het huis bewonderd en de
gastvrouw en haar toilet en heb erg zitten lachen om Georges die natuurlijk allerlei
gekke dingen zei en gekke dingen deed en heb verder een heel genoegelijken avond
gehad. Verleden Zondag ben ik je nagespoord met den volgenden expres - evenwel
niet verder dan den Haag, waar 'k 't op moest geven. Ik ben toen met Jan naast
Scheveningen geweest, op de pier waar 't erg woei of waaide - Mien zal wel weten
wat 't wezen moet! - zoodat 'k met m'n hoed onder mijn arm moest loopen en mijn
[1:3]
anders zoo sierlijke kuif schandelijk gehavend werd en 'k er uitzag of 'k zoó uit m'n
bed kwam. - De cherry brandy was er heel slecht en infaam duur en 't sloffen in die
foule van Zondags menschen was nog al idioot. We hebben ons toen maar naar
de Continental bodega begeven en van daar, 'n anderhalf uur later, naar v.d. Pijl. 't
Zelfde program heeft zich gisteren herhaald. Maar gisteren avond was de trein zóo
vol dat 'k den heelen weg over heb gestaan in 't gangetje met honderd andere
menschen die geen plaats konden vinden. Hier gaat alles z'n gewone gang - 'k werk
den heelen dag en ga om 7 uur de deur uit om te eten, gewoonlijk bij Polman; 'k zie
niemand en heb dus tijd te over om over mijn zonden na te denken. 't Werk gaat
rustig en nog al goed. Ik heb nu twee teekeningen onder handen waarvan de eéne,
met de vlaggen zoo goed als af is. Maar ik kom niet terug voor Woensdag of
Donderdag avond want 'k ga meteen - op mijn
[1:4]
terug weg - naar Ede. - Maar 'k verlang om maar weer terug te zijn en weer te kunnen
werken. Ik geloof dat die laatste teekening wel goed is - beter dan gewoonlijk.
Mina zal zich wel goed amuseeren en niets onopgemerkt laten. Zijn jullie al in
Barbizon geweest en in 't bosch van Fontainebleau? Vond Mien dat niet prachtig?
De leegte zal je nog al meê vallen, na den grand Prix. Ik las in den Figaro dat er
meer drukte is dan ooit. Wanneer kom je terug? Hoor 'k nog iets van je of kom je
me hier verrassen een of anderen goeden dag? Zooals je wel ziet kan 'k mij nog al
schikken in de omstandigheden. Mijn toestand is overigens bedonderd - maar daar
over later!
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Dag beste Nol, 'n hartelijke hand en vriendelijke groeten, - groet ook Mien van mij
t.t.
Wim.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 3 juli [1901]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1194

[1:1]
3 Juli
Zonneberg Ede.
Willem - even iets schrijven een overzicht een blik over mijn getrouwde leven ( het
kan mij misschien helpen - een schilderij buiten de verf. Willem mijn oogen gaan
open meer en meer, ik ben minder verward in de grenzenlooze treurige kwellingen
van huichelarij en leugens; dat was hun benevelend half-licht. 4 Jaren lang is het
bedrog om mij henen. Willem dit is het: ik ben te goed geweest - ik gaf omdat ik
nooit iemand zou hebben getrouwd dien ik niet geven kon in den volsten zin. Ik gaf
hoe meer ik meende te zien dat er noodig was
[1:2]
voor den man die op mijn liefde gebouwd had. Hoe meer hij mij in Sphinx-wijze in
de war bracht, hoe meer zijn onbeteugelde uitbarstingen tiranniek mijn opperste
beheersching eischten, hoe meer ik meende te moeten geven hoe meer ik gaf want
ik voelde dat een dergelijke onevenredigheid een ziekelijkheid vertoonde en de
liefde mijn innerlijk-zijn, is altijd sterk waar haar hulp noodig is. En ik trachtte te
steunen, en ik gaf, zelve zeer aangegrepen door de
[1:3]
gevolgen van die onbeteugelde uitingen. En mijn kindertjes naast mij, die ik
meermalen zag derven zoo als ik, sterkten mij in mijn vermoeden dat een ziekelijkheid
zich van onzen vafie had meester gemaakt, maar vreeselijke twijfel was bij wijlen
mijn deel; een afmattend zenuw brekend twijfelen dát was mijn grootste leed.
Gesmeekt, geleden en gestreden heb ik voor mijn ideaal der werkelijkheid en
louterend trachtte ik meê te deelen van mijn rijkdom aan hem die mij zoo ontzettend
lijden liet. En alles liet hij mij beproeven, en zag elk spoor van heldenmoed van zijn
heilsoldaat
[1:4]
die den louteringsweg ging door een opzettelijk duister gehouden gebied vol
kwellende tergende ten hemel schreiende huichel-daden. Ik arme hongerende
moeder moest toch wel voor onze kinderen opbeurende liedjes zingen in die leedvolle
duisternis - ik smeekte, ik bad, ik eischte opheldering, ik vertelde van zonde en
misdaad waar zoo'n leven bleef voort duren. Laat licht schijnen, laat hét licht schijnen
dat noodig is voor de moeder onzer kinderen, om uit dit gebied van wee te komen
dezen doolhof van opzettelijke kwellingen.
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Maar hoe ik smeekte, mijn man
[2:5]
weigerde alle opheldering, geeselde in narren woede de onschuldigen zijner
omgeving. Alle direkte antwoord op mijn steeds weêrkeerende door liefde en verstand
gestelde vragen, werd steeds onthouden. Onderwijl besteedde hij al zijn aandacht
aan de nukken kuren en ijdele opvoeding van het kostschoolkind dat niemands
achting verdient. Dat mij in ernstige gesprekken valsch en egoïst bedroog, dat Judas
kussen aan mijn kinderen gaf; het kostschoolwicht dat pijnlijk in mijn achting daalde,
door 't geen ik langzamerhand van haar huichelachtig camelionachtig karakter te
zien
[2:6]
kreeg. Het grofste dubbele bedrog werd mij pas ontdekt door een vriendschappelijk
bedoeld schrijven waarvoor ik zoo dankbaar blijf. Liefde en verstandig humaan
handelen hebben met een rijkdom van levens gaven beter verdiend dan mij der
bezitster beschoren werd. Diep diep ging 't leed, zwaar sloeg de slag in de reeds
zoo gekwelde - onwaardig was het ontrouwe leven in onwaarheid verleefd tegenover
de vrouw wier ernstig afmattend streven, hij zelf
[2:7]
erkend beter dan iemand te kennen, wier rijk en zonnig innerlijk hij tiranniek in
duisternis en geheimenis bleef warren, tegen al hare smeekbeden in, waar
eerlijk-open haar behoefte was en de kracht om 't leed te dragen dan grooter ware
mijn ideale werkelijkheid, mijn streven naar geluk voor mij en de kinderen, - wat zon
is noodig door mij voor mijn kinderen, - heb ik weêr in eigen handen. Kan ik nog
kan ik nog, mijn moeder smartte mij als kind, 't geluk
[2:8]
dat tusschen 't groote reuzen Groote kinder leed, mijn hart verwarmde schijnt door
den schok verloren. Ik wil niet ondankbaar zijn; mijn lieve kindertjes laten we
samenspelen dan zullen zon en liefde de bakteriën van het zich aan mij opgedrongen
euvel en zich steeds weêr opdringend kwaad, misschien verwoesten, misschien
alles weêr gezond worden. Mijn heldere avondster uw vasten glans aan den avond
hemel was mij de zelfde openbaring weêr als toen ik op een schoon doorvoelden
avond jaren geleden mijn man in onwillekeurige beweging naar heenwees - een
openbaring van onwankelbare gevoelsreinheid.
Amen
Elizabeth van Vloten
[3:9]

Laat ik ook niet vergeten dat mijn man naast het gansch verkeerde zijner handelingen
ook dit goede deed: Hij bekende [uit[?] warme welgemeende opwellingen hoe geen
verwijten mij van zijn zijde konden treffen hoe zeer hij al mijn doen ten zijnen opzichte
waardeerde, en ten zeerste zich zelf daar bij ten achterstelde over ons beiden in
dier voege uit te wijden valt moeielijk, dat zou mijn man beter passen, hij is
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goedaardig en leeg is mijn leven van veel van zijn goeds dat wij beiden nog in hem
zagen groeien in ons rijke leven
[3:10]
tot - dat die slechte invloed zijn drijven begon, zijn blik verduisterde en zooveel ter
neêrvelde. Och arme! en ik kan dit medelijden niet gebruiken in den strijd dien ik
voor mij en mijn kinderen te strijden heb.
E.W.v.V.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 16 juli [1901]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1191

[1:1]
16 Juli Zonneberg Ede
Pim, heb je nu de brieven van die jaren die je zegt nu pas te kunnen lezen gelezen
nu met een vrijeren blik. Waarom nu eindelijk weêr een vrijen blik Wil!! O Pim, door
hoeveel groot groot verdriet werd ik gedwongen die brieven te schrijven, die brieven,
die je smeeken om ons betere leven niet te verstoren; een smeeken dat je te minder
in je op wilde nemen naarmate het meer vorderde van al het vele goede dat in je
is. Pim ik heb het gezien, dát was je ellende dat er een andere invloed was die je
benam de vrije wil om je betere natuur te laten werken, en die betere natuur zooals
die zich nu weêr zoo laat gelden door je groote liefde voor ons, die liet zich ook toen
niet verdrijven en daarom had je die groote ellende en daarom moest je spiegel ik - het zoo bitter ontgelden dat die goede zijde zich niet wilde laten vernietigen.
Arme Pim, arme Beb, och arme... o in die brieven hoe wenschte ik je te laten voelen,
hoe drong alles in mij je te laten voelen dat een drijven
[1:2]
(niet in je diepste zelf zooals je nog schijnt te denken maár juist er buiten) buiten je
diepste zelf je van ons verwijderde: o zie hoe ik je wakker trachtte te schudden door
je mijn smart te laten zien; zie, de smartelijkste en de strengste brieven die van zoo
groot onrecht spreken mij aangedaan, zijn doorgloeid met een smeeken voor je
eigen en voor ons behoud, het geloof in al 't goede dat in je is. Heb je het er uit
gelezen nu, nu mijn Pim nu die liefde voor ons die niet eens gesluimerd heeft, maar
die zich baan bleef breken, die zich verzette tegen die overweldigende eenzijdige
ingrijping, die ingrijping die je verstand en hart benevelde en de schrikbeelden van
een dronkaard in je wekte, nu die zoovéél rijkere liefde zich weêr aan je openbaarde?
[1:3]
Je was wanhopig Pim en ik had een grenzeloos meêlij. - Ook toen al Pim o stellig,
ik vergis me niet, waren wij je zoo lief en had je zoo gaarne dat kwaad in je verdreven
om weêr je zelf en aan ons te zijn. Je weet wel Pim hoe rijk we 't kunnen hebben
en hoe weinig duurzaam die verzengende gloed die je tusschen ons liet opvlammen;
je bekende het nu Pim, niet van mij kwam je ellende, maar van je betere zelf in
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botsing met den invloed die het verkeerde aanstookte. Toch, ik zie het zoo Pim - ik
heb gevoeld dezen laatsten tijd dat ik het vuur moest zegenen dat zoo gezuiverd
heeft reeds, zooals ik nu de verrijzing heb zien op doemen van mijn Pim den goeden,
heb ik bij oogenblikken mijn leed en mijn verdriet mijn smart mijn pijn mijn armoe
geloofd en dankbaar aangezien - en als ik nu zeker weet dat met mijn, met onze
hulp, die loutering mag leven houden voor ons aller eenig heil van man en vrouw
en onze lieve mannetjes dan moet jij nu eindelijk mij gelooven en weten wat je nog
voor me kunt zijn, in je zelf gelooven en loslaten alles behalve de gedachte van ons
met jou. Pim geloof in je zelf je moogt het doen. Pim ik zie het en niet het allerminst
aan de wijze waarop je je ellende erkent, tegenover je handelingen durft en wilt te
staan. Pim luister naar mij alleen en naar de stem die tot mij heeft gesproken door
jouw mond, al deze rijke dagen, van liefde en wijding, van geluk en zegen voor ons
beiden haast voor bij gezien in het huiselijk sterkend leven dat wij voor onze
mannetjes veil hebben.
[1:4]
Pim laat doorbreken in warme overtuiging het heil dat uit jou tot mij sprak in deze
dagen, gun het de kracht die het heeft, geloof er in. Handel, maak je vrij van die
denkbeeldige banden van die hersenschim. Erken openlijk je diepe verknochtheid
aan mij en aan onze kinderen, zeg wat je mij uit je diepste gevoel bekende dat het
je zoo gemakkelijk zou vallen mij je leven en liefde te wijden. Handel eerst tegenover
de gevaren die je leven verbitterd hebben. Dan zul je rust krijgen. En dan zul je
voelen dat je bij ons weêr je geluk moogt komen halen; dan mag je voor ons zorgen
als echtgenoot en vader en dan voorspel ik je dat geen verderflijkheid je gelouterde
zelf meer benadeelen zal.
Pim geloof me - ik ken al 't goede dat in je is en waarin je moet en moogt gelooven,
zoo als ik het je heb laten zien en 't geen als een hervondst van je zelf voor je was
- arme ver verdoolde man - om er tevens de kracht van te laten werken. Pim zou je
dat wel voor mij willen doen je eerst vrij maken daar ginds?
Beb.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 17 juli 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1182

[1:1]
Ede 17 Juli 1901
Ik zend je kersjes lieve Wil en het viel me op hoe heerlijk ze waren, dus ook dit is
niet eens een punt van onderscheid tusschen ons zooals ik lachend beweerde. Ik
moet je zeggen dat ik niets liever zou doen dan half om half met jou te eten, om de
laatste Pim en dan zou ik zorgen dat ik die had en dan zou ik ons trakteeren op een
bescheiden reisje - Pim een ouderwetsch en dan met Pim van nu met al dat gevoel
dat aan Beb nu nog meer kan geven, wil geven en blij is en kan zijn alleen in haar
Beb's blijheid. Is 't niet Pim.
Dacht je nu dat Jan Hofker daarover
[1:2]
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kan oordeelen? Zoek toch die waarheden der liefde niet bij de vriendschap - Jan
die toch niet weet wat ons bond; dat het was een abnormaalheid bij Pim om zich
een oogenblik van vrouw en kindertjes af te wenden, dat hij handelde in en na dat
abnormale oogenblik en dat het aan míj staat om te oordeelen en niet aan iemand
die nooit onze gevoelens deelde. Ik neem het hem heel kwalijk dat hij een oordeel
uitspreekt waar hij zulke gevolgen voorzien kan, en tegen mij met laffe voorzichtigheid
zweeg waar het noodig was te spreken. Laat hij dan consequent zijn, dan heeft men
ten minste die betrouwbaarheid. Wat heeft die vriendschap je gebaat, heeft die
vriendschap je waarachtig
[1:3]
heil bewerkt ('t geen toch een vriend tot handelen noopt, o hij zou wel gesproken
hebben, zie ik nu, tot mij als hij iets van werkelijk belang had gedaan en niet maar
met 't hoofd geschud ten teeken van afkeuring) in dat moeielijke zwakke willekeurig
geleef. Die vriendschap die zooveel had kunnen doen. Nee Pim alleen bij mij had
je hulp gevonden tegen die verfoeielijke hekserij van 2 vrouwen die wisten wat ze
deden; de goedgeefsche (het kreeftje met haar vleezige tangen,) die alle
verantwoording van zich afschoof en zondig boeleerde. Pimmy ben je niet weêr wat
te meêgaand geweest, je zei dat de publiciteit de zaak verergerde dat je het zoo
afgekeurd had dat ze het bij Dijs had verteld en je ziet dat dat kind gretig van de
eerste de beste aanleiding gebruik maakte om den strik vaster te trekken.... en de
andere, die jij de harpij noemt die dat alles op zich durfde nemen en het der dochter
gemakkelijk maakte; zoo is het al leek het jou dat ze dat niet deed de harpij.
O schande o schande zulk vrouwvolk.
[1:4]
‘Van zich afschoof alle verantwoording!’ Weet je wat dat is voor iemand van mijn
zuivere diepe liefhebben och arme och arme hoe alleen staan wij in de wereld, mijn
Pim je bent zwak zoo zwak en hebt me zoo noodig en ik ben sterk zoo sterk en
vraag je lieve vertrouwen en al je goedheid. Mijn Pim zal ik komen de kersjes met
je op eten, schrijf Beb

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 17 juli 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1195

[1:1]
17 Juli 1901
Zonneberg
O God ik vraag maar één ding wees toch oprecht, laat toch niet altijd wat te raden.
Daar krijg ik nu weêr je brief van heden, schrijf mij dan toch ook eens waar ik wat
aan heb. Waarom wil je niet schrijven en wel altijd praten? Ik geef alles in m'n brieven
voor jou zuiver en duidelijk, en jij maakt me alleen in de war (want de toon zegt
zooveel). ‘Altijd om gevraagd?’ Neen dat is mis. Gaf je niet te kennen: ‘als ik niet
scheiden wil kan 't niet’, op lucht-lieven toon in 't laantje bij de rozen? en dan weêr:
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‘ik heb het aan Bie gezegd als mijn vrouw je schrijft, laat 't me dan weten’, want zei
je ‘als ik 't dan niet wil......’
Wat wil je dan met die gezegden. 't Is niet aardig dat je zoo met me slingert. Is
dat nu weêr niet zoo schrijf dan wat 't wél is, je put me uit. Pim ik zou niet zoo met
je gesproken hebben als je niet zóo zóo met mij - als je liefste ik, en je vrouw had
gesproken en geen geen bij gevoel en geen geen bij gedachte had en hebt. Ik heb
een anderen toon tegen je gehad vóor al deze uitingen en
[1:2]
dat kón je niet hebben dat wás het onverschillige dan wat jij vijandelijkheid noemde
en daarop ben je gekomen en vol liefde die liefde uitlokte meer dan je ooit vroeger
hebt volbracht; je bent gekomen met een liefde die alles bood en die om vriendschap
vroeg maar wederliefde uitlokte. - Pim dan ben je ook verplicht om guller mijn brieven
te beantwoorden. - Pim, onwaar is 't dus dat je om een scheiding vroeg (dat is 't
toch wat in dien zin steekt van: ‘daar heb ik al zoo lang voortdurend om gevraagd’
- neen je hebt 't niet gedaan, en je vrind Jan zei nog: ‘ja Betsy daar kan Wim niet
om vragen.’ Och dat was alles zoo konsekwent na dat heele mooie doen doen en
dat heele vriendschappelijke zwijgen van klein gewichtig Jannetje! Och mij och mij
ik arme. Neen Pim daar is iets mis, je staat dan niet eerlijker tegenover me, juist
niet en dat is van jou een heel enorm groote vergissing; er is maar één oplossing
en dat is dit: Een volkomen erkenning en mannelijk optreden tegenover die mindere
vrouwen en als den man van je praten en van je beloften, tegenover de vrouw van
je hart en ziel terug keeren als de gelouterde man die je nu schijnt. Doe je 't andere
laat je mij m'n gang gaan en ons scheiden dan blijf je waar je stond als
[1:3]
van wat ik voel als een verscheuring en wat voor woorden te zwaar is om te schrijven,
het zware zware verdriet dat me sleept en sloopt. O mijn jongetjes mijn jongetjes
dan moet ik je zeggen wat vader deed en wat hij weigerde voor mìj en jullie, ofschoon
hart en ziel hem drongen, weigerde als man te herstellen. Zijn handeling is alleen
te vernietigen als hij nu na erkend inzicht zijn knieën buigt zooals hem 't harte neigt
naar moefie-vrouwtje en daarna met het hoofd omhoog in 't verder leven ons aller
vertrouwbare voorganger en lieve steun wil zijn.
Met groeten van moefie en de ferme ventjes met de
[begin inspring]
warme moefie hartjes, o mij
wij hadden 't zoo prettig van middag
in den tuin maar moefie heeft
zoo zware druk in hoofd en hart.
[einde inspring]
Pim al kan je niet tot ons terug keeren dan heb je toch tegenover je vrouw die je
zegt zoo lief te hebben dat heele erge te herstellen. Geen woorden alleen van jou
e

tot mij van liefde, evenmin van vriendschap, in de 1 plaats staat er een daad te
doen dat maakt het juist zoo gemakkelijk voor je, er staat een daad te doen, hoe
blij moet je daarmeê zijn na je heilige betuigingen van je liefde en - vereering.
Zie je 't zoo Pim, daarin wou ik je zoo graag helpen.
El.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
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Plaats: Amsterdam
Datum: 17 juli 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1052

[1:1]
Amsterdam 17 Juli 1901
Wil je aan Gerrit zeggen dat hij om tien minuten voor half elf aan 't station moet zijn,
aanstaanden Vrijdag, met de bakken en andere dingen, zoo beknopt mogelijk
ingepakt, want Arie moet 't kunnen dragen. Is 't ònmogelijk, laat hij dan alles in 'n
mand pakken, zoó dat 't niet breken kan, dan kan Arie het misschien als passagiers
goed meê nemen. Gerrit moet dan maar naar Arie uit kijken - wil je dat zeggen? Hij
gaat met den trein van 10.58 dat is 11.18 weer terug.
Dag Bebsy, veel groeten - tot Zondag over 'n week.
W.
Hier komende vond 'k van morgen je brief , 'k kan er niet op antwoorden en 'k heb
geen tijd om over te komen - 't werken is tòch al zoo moeielijk en zoo noodig! - Maar
mijn schuld voel 'k met elken brief meer en 'k begrijp niet dat je niet ziet hoe
onmogelijk 't is wat je wilt, als 't niet is dat je me heelemaal niet kent.
[1:2]
Ik ben nu al zoolang oneerlijk tegenover je dat je zóo niet meer moest schrijven.
Er is maar eén manier om eerlijk tegenover je te staan (in de toekomst, ten minste)
en daar heb 'k je, nu al zoo lang, voortdurend om gevraagd. Doe dat maar Beb, 't
is voor ons allen de eénige oplossing.
Wat je schrijft had misschien gekúnd, maar nù niet meer - en nu moet ik je aldoor
weer op nieuw verdriet doen, terwijl ik weet dat 't niet anders kàn. Had 'k 't dan niet
allang gedaan? O zie de dingen toch zooals ze zijn en mìj zooals 'k ben.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 19 juli 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1057

[1:1]
v. Lennepkade Vrijdag 19 Juli 1901
Beb, met die gezegden heb 'k bedoeld dat 'n mogelijke scheiding alleen dàn kan
als we 't beiden willen en 't evenveel van mìj afhangt als van jòu. Dat,
vriendschappelijk bedoeld, naar aanleiding van je briefje dat begon: ‘'t is goed,
Willem, kom maar’, alsof ik niet vrij komen kon (zoolang we niet gescheiden zijn) in
mijn eigen huis. Dat 'k 'n oogenblik gevreesd heb om gescheiden te worden tegen
mijn wil is waar - maar toen had 'k die brieven nog niet gelezen, die brieven die me
alles zoo duidelijk hebben gemaakt; en achteraf gezien had 'k 't niet moeten zeggen.
Met ‘voor ons allen’ bedoelde 'k natuurlijk: voor joù en voor mìj en voor de jongetjes
want wat zouden die nu aan mij hebben in zoo'n onzuiveren toestand! Hoe moet 'k
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nou verder gaan en je weer schrijven over die zelfde dingen waarover we al zoo
veel gepraat hebben, en altijd zonder succès. Ik heb toen, in
[1:2]
onze gesprekken, ook al telkens gezegd: je begrijpt 't toch nog niet heelemaal en 't
resultaat van elk gesprek was dat je 't volgende begon alsof 'k niets had gezegd en
je niets duidelijk had gemaakt.
Ik heb 't je toch gezegd op onze wandelingen, achter de Iepersche hoeve, in 't
boschje waar we zaten en in dien nacht op mijn kamer - zoo goed als 'k 't kòn, - en
telkens dacht 'k dat je me begreep, niet zoozeer met je hoofd, dat is makkelijk
genoeg, maar met je hart. Ik heb je gezegd dat 'k 't wel wist, dat 'k leelijk en slecht
tegenover je gehandeld heb, dat 'k jaren achtereen van je vervreemd ben door alles
wat tusschen ons voorviel en dat ontstond - verergerd door mijn verkeerde begrip
- uit 'n essentiëel verschil, - te groot! - van onze naturen. Ik heb zelfs 'n hekel aan
je gehad! Nù, na alles wat er gebeurd is en je mij die brieven hebt geschreven, nu
zie 'k dat 'k je in zoo veel miskend heb en hoe meer 'k de dingen
[1:3]
begrijp, hoe meer 'k de uitgebreidheid van mijn schuld ga overzien, - maar ook hoe
meer 'k tot de conclusie kom dat de oplossing die 'k allang voor de beste heb
gehouden, werkelijk de eénige rationeele is. Want dat essentiëele verschil blijft
bestaan en 't gaat niet aan om iemands temperament heelemaal weg te redeneeren
- en dàn: wat gebeurd is kan niet ongedaan gemaakt worden en met 'n dergelijk
schuldbewustzijn kan 'k niet naast je leven omdat 'k je trouw en je zuiverheid niet
waard ben geweest, - en ten slotte is 't te laat! - Ik ben naar je toe gekomen om je
te helpen omdat je zoo alleen stond door mijn schuld, alles wat je me ooit verweten
heb verwijt 'k mezelf en 'k wou je laten zien dat 'k niet zoó leelijk was als wel leek
uit vroegere brieven en gesproken woorden. Ik ben naar je toe gekomen ook, om
je mijn schuld te belijden maar ook in 't bewustzijn van enkele goeie dingen
waaronder in de eerste plaats 'n absoluut oprechte
[1:4]
vriendschap voor jou, waarmeê 'k hoopte je te kunnen helpen in de toekomst,
overtuigd dat 'k dàn meer op mijn plaats zou zijn dan 'k ooit tegenover je geweest
ben. Dat heb je zelf gevoeld, maar je hebt 't overdreven zooals je me dikwijls te
goed ziet en dan weer - inderdaad - te slecht! In een van je laatste brieven heb je
gezegd dat 'k zwak ben, ‘zoó zwak’. Als 'k zwak was Beb, zat 'k nù met jou en de
o

jongetjes in 't dennenbosch - 't is hier op m'n kamer 90 - dan bleef 'k op de
Zonneberg, - dan zou 'k niet zuiver voelen en doórgaan in onoprechtheid; dan zou
'k je voor me laten zorgen, zooals je dat zoo graag deed - en met de mannetjes
spelen en 'n leven hebben als God in Frankrijk! Dat was heel wat makkelijker dan
hier op die eenzame kamer, met me zelf, en m'n gedachten! Alleen - om teekening
op teekening te maken - en te werken tot in den avond dag in dag uit - en te durven
aanvaarden wat de zuivere konsekwentie is van mijn bestaan, van mijn leven.
[2:5]
Ik heb deze laatste keeren niet aldoor gevraagd om scheiding (dat doelde meer op
dien tijd voor je dien laffen brief kreeg) maar wel heb 'k voortdurend getracht je te
laten zien dat 'n andere oplossing onmogelijk is. Heb 'k niet aldoor gezegd: 't is
onmogelijk - dan zou 'k 'n ander moeten zijn, op eén lijn met jou - 't had misschien
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gekund, maar nu niet, nu niet meer. Heb 'k dat niet gezegd? Ben 'k niet voortdurend
bang geweest dat je je weer nieuwe illusies zou maken? In 't rijtuig nog heb 'k
gezegd: 'je heb natuurlijk 't recht om 't mij zoo moeielijk mogelijk te maken' en dat
doe je als je me vijandelijk of onverschillig wil blijven zien en 'k niet meer 's mag
komen kijken en met je praten en je te helpen waar 'k kàn. Moeten we dan vijanden
zijn Beb? Ik voel 't heelemaal niet - is 't toch al niet moeielijk genoeg? Maar 'k moet
alles accepteeren, - noem jij dat maar zwakte, - ik weet wel beter.. De daad die je
van mij
[2:6]
verlangt kan 'k niet doen omdat die absoluut tegen mijn gevoel zou zijn. Laat mij
toch voor wat 'k ben, - 'k kàn niet anders handelen, juist omdat 'k eerlijk wil zijn. Ik
zeg nog 's: je hebt 't recht alles zoo moeielijk mogelijk voor me te maken maar 'k
had wel gehoopt dat je dat niet doen zou.
Tot zoover had 'k geschreven toen Arie kwam met de dingen, - er is eén schotel
gebroken de rest was goed - 'k geloof niet dat 'k nog iets te zeggen heb. - Ga nou
niet zeggen dat 'k Zondag 'n week niet komen moet - als je nu alles beter begrijpt
dan hoeven we niet eens te praten als je dat niet wil - en je zal geen last van me
en

hebben; maar dan kunnen we doen of deze brieven geschreven zijn nà den 28 .
Ik zend je hartelijke groeten voor allemaal
W.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 augustus 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1163 B

[1:1]
v. Lennepkade 63
1 Aug. 1901
Ik kom net van den ouden heer, Beb en zend je hierbij
[begin inspring]
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[einde inspring]
De oude heer gaat Zaterdag naar Ewijkshoeve en blijft er waarschijnlijk den heelen
en

en

volgenden week. Dus na de volgende week den 12 of den 13 is hij weer terug.
Ik heb de boodschappen opgeschreven; als je nog wat meê te brengen hebt schrijf
't dan maar. Voor 't geval dat je zelf liever misschien niet aan Fischer schrijft, stuur
'k je hier bij een briefje.
Met hartelijke groeten
W.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 11 augustus [1901]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1185

[1:1]
11 Aug. Ede
[1:2]
Dat ik je schrijf is om je duidelijk te maken wat die uiting in mijn laatsten brief
bedoelde want ik ben bang dat je daarin zie een terug komen op mijn genegenheid.
Ik schreef dat je komen mij nog zoo lang kon vallen in dien ik geplaagd werd door
droomen als toen - hieruit moet je niet anders op maken als dat ik dan de behoefte
voel om van opgewekte gedachten mededeeling te doen en opheldering te vragen.
Je hebt wel meer dan eens gezegd dat je hier kwam
[1:3]
ten mijnen bate, tot mijn hulp of wat je je dan voorstelt. Maar we zijn het dan nu wel
eens niet waar, dat heb ik je te duidelijk doen zien door alles heen: dat als je komt
het geheel voor je zelf is, dat je mij niet kunt helpen omdat je je aan het mindere
hebt overgegeven, dat het je sinds dien tijd rustiger is nu je besloten bent daar in
te blijven en dat alleen als je met het echte, het rein-eenvoudige, het ware - als
zonnensterkte en bloemen - zuiver in aanraking komt, wenschen bij je opgewekt
worden van ook hierin te deelen
[1:4]
maar dát juist scheidt ons want dat is het fatale dat vreet aan het wezen der dingen,
die schijn van het goede. Dit wordt parasitisch - hetzelfde zie ik in karakters als van
mevrouw B. die zich aan meerderen dan zichzelf vastklampt met de behoefte om
hare fouten te laten woekeren en de goed keuring deel achtig te worden van
zuiverder levens; waag u aan der zulken niet wanneer ge hun zwakheden in derzelve
intensiteit gesondeerd hebt want zij zijn als de roode torren op de lelie. Als ik zoo
schrijf of praat dan zou ieder die naar mijn uitingen luistert mij zoo groot plezier doen
met den uitleg, dat de zuiverder mensch alleen vergelijkender wijs hooger staat en
dat ik zelf bij die vergelijking niet stil sta maar slechts in eenvoud vreugdevol erken
dat voor hem het echte en ware slechts waarde heeft
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Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: 12 augustus 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1196

[1:1]
Zonneberg
12 Augustus 1901
Kosmopolitisch hart,
Dien aangeteekenden brief heb ik ontvangen - huur voldaan, 't was makkelijk dat
dat briefje er bij was, dank je wel.
Het kistje met perziken is ook gekomen, de jongetjes hebben ze allen op den
boterham opgegeten en vonden die boterhammen heerlijk. Mij bracht het alleen
pijn, veel.... het wekte herinneringen op aan de wisselvalligheden van het leven en
veel gedachten aan de waarde die men moet hechten aan de gevoels uitingen van
de meeste menschen, waaronder ik, tot mijn groote droefheid jou moet rekenen en
je betere schijn. (O! O! Weet je dat
[1:2]
van al dat leed die schijn van werkelijkheid zoo heel vreeselijk voor me is, ieder keer
weêr die openbaringen daarvan doen mij ontzaglijk lijden). Die schijn die twijfel en
wantrouwen wekt maakt vriendschap onmogelijk, dat zeg ik je al wil je die nog zoo,
onmogelijk tusschen mijn natuur en mijn wenschen en de jouwe met je oppervlakkige
voldaanheid en voldoeningen. Liever eenzaam eenzaam als een plas in de heide.
Eenzaam met die zware zware droefheid van mijn kinder leven met die zwáre zware
droefheid van mijn vrouw-leven in de diepte, maar met de rijke weêrspiegelingen
van echte natuur, van felle leven voedende zonnegloed, van zilveren morgen (o
denk aan mijn boschje in dageraad,
[1:3]
aan die wandeling daarheen over de hei vol rijkdom en vertrouwen in een toekomst
van gouden middag, mystieken avond en harmonischen nacht van bloeirijke
kindergezichtjes). Alles echt: alles zuiver, zoo heel eenvoudig, dat is dan mijn en
daar op dien plas past niet meer jouw schip vol beloften vol van een lading die zeilt
naar de wisselingen van je levens stuur naar de winden die je vrachtje stuwen, de
druppelen die je dan laat vallen zoo zwaar in hun onzuiverheid zinken in de droefheid
van mijn diepte en het opborrelen uit de bedding zal de weêrspiegelingen troebel
maken, en rust en schoonheid verstoren. Dan voert een storm je zeilschip meê, dan
blijf ik
[1:4]
weêr eenzaam nu droef beroerd en jij keert en vischt weêr wat je gaf en neemt de
tot paarlen geworden droppels en laat mij armer dan ik in mij zelve ben met de op
gewoelde bedding met de droef beroerde weêrspiegelingen. Dan is voor mijn
kindertjes de rijke tooverspiegel dof, de teleurgestelde oogjes, schreien van de
hartjes, de plas zwelt zwelt en alle omtrek lost zich op in een zee van wee, zie je
dat leven? Zie je dat leven?? Zie weêr weêr werkt het in mij naar 't groote altijd die
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verbinding met de eeuwigheid, lees het in al mijn brieven en begrijp dan eindelijk
de intense behoefte van een zoo dorstend hart.
Elizabeth Witsen van Vloten

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Ede
Datum: 25 september 1901
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Ede 25 Sept. 1901
Beste Willem,
Ik had plan verleden week Zaterdag bij je te komen maar 'k ben er in verhinderd
door dat 'k plotseling naar huis ben gegaan. Betsy ligt al eenige dagen te bed met
koû maar 't is gelukkig niet erg. Ik ontving gisteren je brief over de Batjanstraat en
Amsterdam: Jan had hem op gezonden naar mijn kamer daar. Naar aanleiding van
alles wat je over Hein schrijft ben 'k van plan eens met hem te gaan praten, niet om
hem tot andere gedachten te brengen want als 'k je goed begrepen heb is die zaak
nu voorloopig in orde - maar omdat 'k nieuwsgierig ben hoe hij er met mij over zal
spreken. - 't Is, volgens je beschrijving, of 't
[1:2]
iemand anders is als Hein zooals 'k hem altijd gekend heb. 'k Ben blij dat alles nu
geschikt is en begrijp nog niet goed waar Hein eigenlijk zoo kwaad over was.
en

Na den 10 Oct. a.s. kom 'k weer voor eenigen tijd in den Haag en zal jullie dan
zeker gauw weer eens komen opzoeken.
Wil Jeanne hartelijk van mij groeten en ontvang zelf een hand van
je ouden
Wim

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 26 september 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 26 September 1901
Weledele Heer,
Uitgenoodigd door de Maatschappij Arti et Amicitiae om in hare zalen een
tentoonstelling te geven van mijn werk, heb ik de eer U te vragen om uwe zeer
gewaardeerde steun te willen verlenen om deze Tentoonstelling te doen slagen,
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door het afstaan daarvoor van de in uw bezit zijnde schilderijen of teekeningen van
mijne hand.
De Tentoonstelling zal gehouden worden van omstreeks half November tot half
December.
De Vracht heen en terug is voor rekening van de Maatschappij, evenals de
verzekering tegen brand gedurende de Tentoonstelling.
[1:2]
Wanneer U genegen mocht zijn tot het welslagen dezer tentoonstelling mede te
werken, verzoek ik U beleefd mij ten spoedigste te doen weten
[begin inspring]
ste

1

Het aantal schilderijen en teekeningen die U wenscht in te zenden.

e

2 De aard en de titel daarvan voor de catalogus.
e

3 De prijs waarvoor zij tegen brandschade moeten verzekerd worden.
[einde inspring]
U bij voorbaat dankend voor uwe medewerking blijf ik met de meeste Hoogachting
Udw.
GHBreitner.
P.S. Gelieve uw antwoord te adresseeren aan de Maatschappij Arti et Amicitiae
Rokin 112
Amsterdam

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 oktober 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1163 C

[1:1]
63 v. Lennepkade 2 October 1901
Betsy laat mij nu toch niet langer wachten: 't is nu al vier maanden. Je was laatst in
den Haag wel erg vijandig maar hoe kan dat anders als je de dingen zoo averechts
wilt zien! Als je van den zomer dadelijk zóo hadt gedaan zou 'k je niet eens gesproken
hebben van vriendschap; maar je was toèn zoo anders en had ik de wensch je
zooveel mogelijk goed te doen.. Ik weet niet wat je aan die vijandigheid hebt want
je wint er niets bij - maar dat moet je trouwens zelf weten. Alleen moet je wel
begrijpen dat je dan niet moet spreken van de waarheid te willen kennen want dàn
zou je moeten beginnen met te zien hoe 'k ben; met te gelooven wat 'k aldoor gezegd
heb en mij niet behandelen als iemand die niet weet wat hij wil en doet! Als je alles
wilt begrijpen dan kùn je 't en dan zul je zelf inzien dat alles wat 'k
[1:2]
zei gemeend was en dat 't 't beste is om te doen wat ik je al zoolang vraag. Maar
niettegenstaande die vijandelijkheid ken 'k je te goed om te gelooven dat je, door
niet te scheiden, voldoening zoudt vinden in mijn ongeluk. Vergeet niet dat, zooals
't nù is, 'k in 'n scheeve verhouding ben die 'k nooit bedoeld heb; 'k ben weggegaan
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toen we (al meer dan eéns) overeengekomen waren dat je zou scheiden. Deze
verhouding kan niet blijven voortbestaan en als je 't niet wilt doen, zeg 't dan ten
minste, dan weet 'k wat me te doen staat; je bent te billijk om dat zelf niet in te zien.
Ik hoop dat je nog wat geld hebt. Ik had van daag moeten ontvangen maar
Groesbeek verzocht me nog wat geduld te hebben; zoodra 'k 't krijg zal 'k je wat
sturen.
Ik ben bij Repelius geweest en kom van de week of de volgende met Koning
spreken en een en ander regelen.
W.W.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: 4 oktober 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1197

[1:1]
4 Okt. 1901
Zeg niet meneer dat ik vijandig was en tegelijker tijd dat je me te goed kent om te
gelooven dat mijn goedheid joù in de steek zal laten: ‘je ongeluk willen.’ Praat niet
van vijandig waar je weet (maar op mannelijke en ook wel ménschgebruikelijke
den

wijze, Jan H. doet al evenzoo en 100 doen zoo met je een kwaden uitleg geeft)
waar je weet dat heele andere gevoelens mij zoo deden handelen en spreken. Hoef
ik daar nu eens niet weêr een uitleg van te geven? 't Is al zoo'n oud thema, je brief
lijkt dan ook al heelemaal oudbakken en zonder kleur of kracht, of moet ik je nog
eens herhalen, hoe ik zei dat je met een stieren kóp zat en hoe je al van ouds weet
dat je tergt met zoo mij aan te hooren. Herinner je nog hoe je op een van de laatste
vluchtjes naar hier tegenover me zat als een egoïste pacha en hoe je woedend
opvloog toen ik dien indruk je voor wierp na je herhaaldelijk te hebben doen verstaan
dat het mij zoo hinderte dús aangehoord te worden. Nu dit is dan voor die lange
zinnen over de quasi vijandelijkheid die blijkbaar een kwaadwillige opvatting was
van jouw zijde.
[1:2]
Wees voor die vijandelijkheid maar niet zoo bang, als ik niet tot die scheiding over
ga, die men je in je hoofd heeft willen brengen dan heb ik daarvoor heele andere
redenen en, zooals je terecht erkent, mijner meer waardig. Reken dus voorloopig
niet op die scheiding - toen daartoe was besloten was alles zoo anders voor mij (en
weet je nog hoe je hier opperde: ‘'t was nog zoo ver niet’) zoo anders je weet het,
want ik heb gesproken zooals ik voelde toen en hoef dit niet te herhalen. Toen was
ik bovendien in een toestand gebracht door een scheeve verhouding die je dan nu,
waar je zelf over klaagt wel beter zult voelen, voor mij zie je, voor mij niet, voor je
ikheid. Waár is het wat Frank me zei en gevoeld heb ik het: dat ik niet zulke stappen
mag doen aleer ik een zekere zelfstandigheid heb herkregen waarvan ik wel degelijk
door dat op offerend leven dat jij van mij eischte die laatste jaren, verloren heb. Je
weet Willem hoe on[1:3]
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begrijpelijk alles voor mij werd door de onthulling, en door een dergelijke mogelijkheid
na onze laatste gesprekken daarvoor. En hier verloor ik jouw hulp want hier ontviel
je me; ik ging toen elders moest meer weten en had raad noodig met zooveel
onkunde van feiten en een zóo geschokt gevoel. Geen oogenblik vergeet ik het
onherroepelijke van die stap want één blik op mijn kinderen zegt het mij ieder keer.
Dát is het wat ik je in den Haag kwam zeggen, maar daar niet kon in die kamer,
bovendien had reeds Mies' ongevoelde uitroep die mijn vertrouwen in de reden viel
mij al mijn door menschen veroorzaakt ongeluk te zeer herinnert. Maar jij kent mij
daar in immers en hebt niet over je kunnen verkrijgen dat te loochenen (wat ik
zoozeer in je waardeerde) blijf dan heel daarin en blijf mij zien ook in dergelijke
oogenblikken als de persoon die je kent, na jaren van samen leven, als eerlijke
vrouw. Van de vrijheid waar voór de onthulling de scheiding op gebaseerd was heb
jij mij reeds bekend nu voldoende gehad te hebben [1:4]
en Wim in den tijd dat je mij in 't atelier riep om samen je werk te bekijken was het
e

wél anders (was ik niet de 1 die je dat gezegd heb na je alleen werken in Am.) dus
ook daarvoor zie ik met jou geen goed resultaat van die vrijheid; vergis ik me zoo
dat het in die povere vrijheid niet beter is geworden? Ik houd van 't vroegere veel
meer. - Je wilt hebben dat ik je geloof in je zeggen... om de Sphinx te gelooven moet
men eerst hare raadselen kunnen oplossen en ik zou verkeerd doen met zoo een
onherroepelijk ding als scheiding te laten gebeuren waar zooveel in zeggen, in alle
uitingen aan elkaar tegenstrijdig was. Niet voor niet heb je op mijn begrijpen en mijn
gevoel al die pogingen aangewend, welnu ik heb willen begrijpen (dat zou jij van
mij niet weten!) je zegt: ‘dan kán ik begrijpen’ - en ik begrijp dat als je wilt, je de
vader van je kinderen kunt zijn, bij gevolg en zelfs weêr de liefhebbende echtgenoot
van de vrouw die voor haar huwelijk meermalen tegen je zei: ‘geef mij niets en laat
mij gaan als je niet volle liefde voor mij voelt, ik kan nu gaan en ik kan dat heel goed
beter dan met kleine liefde te trouwen’; van de vrouw die je als meisje smeekte, in
haar groote vrees voor den mensch: ‘zeg nooit iets tegen me dat niet waar is, doe
nooit iets dat verkeerd is tegenover me want ik geloof en vertrouw... en een betere
Pim, dan die in de war gebrachte van de laatste jaren antwoordde zonder haperen:
‘hoe zou ik tegen jou ooit kunnen liegen’.

Elizabeth Witsen van Vloten

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: 4 oktober 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1197

[1:1]
4 okt. 1901
Zeg niet meneer dat ik vijandig was en tegelijker tijd dat je me te goed kent om te
gelooven dat mijn goedheid joù in de steek zal laten: ‘je ongeluk willen.’ Praat niet
van vijandig waar je weet (maar op mannelijke en ook wel menschgebruikelijke
den

wijze, Jan H. doet al evenzoo en 100

doen zoo met je een kwade uitleg geeft)
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waar je weet dat heele andere gevoelens mij zoo deden handelen en spreken. Hoef
ik daar nu eens niet weêr een uitleg van te geven? 't Is al zoo'n oud thema, je brief
lijkt dan ook al heelemaal oudbakken en zonder kleur of kracht of moet ik je nog
eens voor oogen halen hoe ik zei dat je met een stieren kóp zat en hoe je al van
ouds weet dat je tergt met zoo mij aan te hooren. Herinner je nog hoe je op een van
de laatste vluchtjes naar hier tegenover me zat als een egoïste pacha en hoe je
woedend op vloog toen ik dien indruk je voor wierp na je herhaaldelijk te hebben
doen verstaan dat het mij zoo hinderde dús aangehoord te worden.
[1:2]
Nu dit is dan voor die lange zinnen over de quasi vijandelijkheid die blijkbaar een
kwaadwillige opvatting was van jouw zijde. Wees voor die vijandelijkheid maar niet
zoo bang, als ik niet tot die scheiding over ga, die men je in je hoofd heeft willen
brengen dan heb ik daarvoor heele andere redenen en zooals je terecht erkent,
mijner meer waardig. Reken dus voorloopig niet op die scheiding. - Toen daar toe
was besloten was alles zoo anders voor mij, zoo anders je weet het, want ik heb
gesproken zooals ik voelde toen en hoef dit niet te herhalen. Toen was ik bovendien
in een toestand gebracht door de scheeve verhouding die je dan nu, nu je daar zelf
over klaagt wel beter zult voelen, voor mij zie je, voor míj niet voor je ikheid. Waár
is het wat Frank mij zei, en gevoeld heb ik het: dat ik niet zulke stappen mag doen
aleer ik een zekere zelfstandigheid heb herkregen waarvan ik wel degelijk
[1:3]
door dat op offerend leven dat jij van mij eischte die laatste jaren, verloren heb.
Geen oogenblik vergeet ik dat het onherroepelijke van die stap want een blik op
mijn kinderen zegt het mij ieder keer. Dat is het wat ik je in den Haag kwam zeggen
maar daar niet kon, bovendien had reeds Mies' ongevoelde uitroep mij aan al mijn
ongeluk te zeer herinnerd. Maar jij kent me immers en hebt niet over je kunnen
verkrijgen dát van mij te loochenen, (wat ik zoozeer in je waardeerde) blijf dan héel
daarin en blijf mij zien ook in dergelijke oogenblikken als de persoon die je kent na
jaren van samenleven als eerlijke vrouw. Van de vrijheid waar vóor de onthulling
de heele scheiding op gebaseerd was, heb jij mij reeds bekend nu voldoende gehad
te hebben - en Wim in den tijd dat je mij in 't atelier riep om samen je werk te bekijken
e

was het wél anders (ben ik niet de 1 die je dat gezegd heb na je alleen werken in
Am.) dus ook daarvoor zie ik met jou geen goed resultaat van die vrijheid; vergis ik
me zoo dat het in die povere vrijheid niet beter is geworden, ik houd van 't vroegere
veel meer.
[1:4]
Je wilt hebben dat ik je geloof in je zeggen. Om de Sphinx te gelooven moet men
eerst hare raadselen kunnen oplossen en ik zou verkeerd doen met zoo een
onherroepelijk ding als scheiding te laten gebeuren waar zooveel in zeggen in alle
uitingen aan elkaar tegenstrijdig was. Niet voor niet heb je op mijn begrijpen en mijn
gevoel al die pogingen aangewend, welnu ik héb willen begrijpen, dat zou jij van
mij niet weten! Je zegt ‘dan kán ik begrijpen’ en ik begrijp dat als je wilt, je de vader
van je kinderen kunt zijn, bij gevolg en, zelfs, weêr de liefhebbende echtgenoot (ik
heb je in heel wat gevoeliger oogenblikken gezien deze maanden als laatstelijk in
den Haag, denk aan die, nu) van de vrouw die voor haar huwelijk meermalen tegen
je zei: geef mij niets en laat mij gaan als je niet volle liefde voor mij voelt, ik kan nu
gaan en ik kan dat heel goed beter dan met kleine liefde te trouwen; van de vrouw
die je smeekte, in haar groote vrees voor den mensch: 'zeg nooit iets tegen me dat
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niet waar is, doe nooit iets dat verkeerd is tegenover me want ik geloof en vertrouw
in een betere Pim dan die in de war gebrachte van de laatste jaren antwoordde
zonder haperen ‘Hoe zou ik tegen jou ooit kunnen liegen.’
Elizabeth Witsen van Vloten.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 9 oktober 1901
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1198

[1:1]
9 Okt. 1901
Lieve Wil,
ik schrijf je gedachtig aan ons ochtend gesprek dat ik naar ‘Hugo’ ben gegaan
maar dat geen woord van ons samen zijn over mijn lippen is gekomen, Marie is niet
eens thuis. Het deed me zoo leed te zien dat je in het rijtuig dús wéer zát en ik geloof
het te begrijpen en schrijf je daarom dit.
Ik heb een zoete en dankbare herinnering, kom je nu mijn Pim naar voren, uit de
mist, nu met ons wederzijdsch begrijpen? - Pim wat was er veel
[1:2]
in ons Pimpi te zien dien ochtend bij het weggaan en dat niet weten hoeveel hij op
Vafie moest vertrouwen, dat trof mij zoo - arm, behoeftig, heldhaftig mannetje. Pim
3 dankbare opgewekte zoons om ons heen met toch voor ons steeds de genegenheid
en de herinnering van deze ventjes! Pim is dat schoon - Pim!
Die vogel, Pablo mag niet verkocht worden op die tentoonstelling want die behoort
al aan mij, is 't niet. - Ik had hem apart gelegd met Lola's poesje. En de andere oude
etsen hoe met die? Al de jongetjes laten je groeten en verlangen zoo - Odo kwam
aanloopen: ‘Moefie egijve?’ - ‘Vafie?’ ‘O’.
Pim wat doe je Zaturdag en Zondag. Ik wil wel aan Ger schrijven om niet te komen
- denkelijk doet hij het want hij wordt erg goed voor me en helpt me wezenlijk.
Dag Wil
y

B.

Johann Eduard Karsen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 oktober 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 14 Oct. 1901.
Beste Wim,
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Mijn hartelijke deelneming bij het verlies van je vader, Ik mocht hem gaarne, al
heb ik hem slechts enkele malen mogen ontmoeten. Je zult hem ook wel missen
denk ik, niettegenstaande hij zoo'n hoogen leeftijd bereikte.
Steeds je toegenegen
Ed.Karsen

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: Ede
Datum: 8 november 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 8 nov. 1901
Beste Nol,
Van daag ga 'k voor 't eerst weer naar beneden - 'k heb nog geen gelegenheid
en lust gehad om je te schrijven. In de eerste plaats moet 'k je nog wel bedanken
voor je hartelijke briefje. 't Spijt me dat 'k je in die dagen niet gezien heb maar 'k
heb dikwijls aan je gedacht. 't Was nog wel heel onverwacht, zooals 't meestal gaat
met die dingen - gelukkig heb 'k hem nog gezien en gesproken 'n dag voor zijn dood.
Hij was toen nog zoó dat 'k hem van alles heb zitten vertellen en hij mij vroeg naar
mijn werk en de jongetjes enz.
Toen 'k wegging zei 'k ‘tot morgen’ zonder te vermoeden dat 'k hem voor 't laatst
gesproken had! Dien nacht is hij gestorven
[1:2]
en den volgenden dag vond 'k 'n boodschap bij v. Wisselingh dat 'k gauw moest
komen. Maar 'k zag wel aan Eilers dat hij er meer van wist en toen 'k daár kwam
werd mijn vermoeden zekerheid toen 'k alle gordijnen gesloten vond! O Nol hij lag
zoo rustig en kalm, zoo prachtig van rust, je zou bijna zeggen van tevredenheid. Ik
heb lang bij hem gestaan, alleen - en den volgenden dag weer - 't was zoo ongaarne
dat 'k hem daar alleen liet liggen! 'k Heb nooit geweten dat 'k zoo veel van hem hield
- er stond altijd zoo veel tusschen ons dat nu niet meer bestond..
Toen 'k met Betsy den dag van den begrafenis thuis kwam was 'k ziek: bronchitis.
Als alles goed blijft gaan hoop 'k de volgende week, uiterlijk Woensdag, weer in de
stad te zijn. Ik verlang erg om je te zien en over een en
[1:3]
ander te praten en te hooren hoe je 't maakt en 't al dien tijd gehad hebt. Pam komt
me storen, - hij wordt zoo wijs en kan al lezen ook. Hij was heel verheugd toen 'k
hem liet zien aan wien 'k schreef. ‘Schrijf je aan Nollebol?’ Je hadt dat juichen moeten
hooren!
Nu beste Nol, 'k hoop je gauw te zien, - kom je van de week eens aan? Ik verlang
er naar.
Wees hartelijk gegroet
t.t.
Wim
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Vele vriendelijke groeten van Pammy.

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Ede
Datum: 8 november 1901
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 127

[1:1]
Ede 8 nov. 1901
Amice,
Zoudt gij zoo vriendelijk willen zijn mij in Pulchri voor te hangen. Bauer zou het
gedaan hebben maar nu hij niet meer in den Haag woont mag hij het niet doen.
Mag ik nu op U rekenen?
Met vriendschappelijken groet,
t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 november 1901
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 128

[1:1]
63 van Lennepkade
Amsterdam
16 nov. 1901
Amice,
Ik dank je zeer voor je bereidwilligheid. Wat 't zenden betreft van schilderijen en
o.

aquarellen dat is mij onmogelijk daar 'k niets heb staan en v. Wisselingh & C zoover
'k weet, evenmin; het lijkt mij trouwens erg overdreven te willen staan op een
dergelijke formaliteit waar 'k mag onderstellen genoeg bekend te zijn bij de leden
van Pulchri. De steun van de heeren Storm en v.d. Maarel zal ik zeer appreciëeren.
Mocht après tout het een overwegend bezwaar blijken dat ik niets kan laten zien
dan trek 'k mijn verzoek in en maak mijn excuses dat ik je eenige moeite heb
gegeven.
Het doet mij veel genoegen te hooren dat je ‘het Kolkje’ goed vindt. Als 'k nog
een goeden druk
[1:2]
had zou 'k je die dadelijk zenden; 'k heb er echter geen een, zelfs geen slechten en
o.

zoover 'k weet heeft v. Wisselingh & C er ook geen meer; 't ding is uitverkocht.
Zoodra 'k nog eens iets maak wat je goed vindt zal 'k het zeer op prijs stellen je er
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een exemplaar van te mogen aanbieden of te ruilen met een van jou. Ik zend je het
biljet ingevuld terug ingeval mijn candidatuur wordt aanvaard.
Met vriendschappelijken groet
t.t.
Willem Witsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 25 december [1901?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Café Riche, Den Haag]
e

1 Kerstdag,
Beste Wim, je hebt me een bijzonder groot genoegen gedaan met de croquis van
Balzac. Ik heb 't deel bijna uit (de 1001 nacht heb ik uit), maar alvorens de croquis
je terug te zenden, zou ik wel eens je advies willen vragen.
Ik heb van sommige stukjes als b.v. ‘la charge de dragons’, en ‘Entre-acte’, ‘un
homme malheureux’, ‘la vie au chateau’, het verhaal van de ‘Chatte anglaise’ en
dergelijke bij 't lezen telkens gedacht dat ze zoo geschikt waren om vertaald te
worden.
Moeilijk, zooals een vertaling
[1:2]
van een groot werk kan zijn, is de vertaling van deze stukjes niet. Er is b.v., geloof
ik, geen afzondering voor noodig en ik kan aan den theetafel, dunkt me, wel zoo'n
stukje, dat ik hoogacht, in 't Hollandsch overzetten. Een ander bezwaar is, dat ze
dikwijls met een enkel woord, hier en daar, personen en toestanden van 1830
hekelen, wat niet altijd nu nog weer te geven is, tenminste niet door iemand, die
zoo weinig weet als bij mij 't geval is. Maar niet in alle stukken komen die toespelingen
voor.
Een stuk, dat me heel erg aangedaan heeft, is de boulevards de Paris; met dat
te vertalen zou ik echter
[1:3]
bevreesd zijn iets te schaden wat mijn eigen indruk betreft. Dat zijn van die stukken,
waarover ik in elk geval eerst eens met je zou moeten praten, wat die naam
beteekent, of dat een restaurant was in 1830 enz.
De ‘Rentier’, de ‘Epicier’ ‘les Employés’ en vooral ‘le Notaire’ zijn prachtige stukken,
die je goed vertaalt of waar je je niet aan brandt, al naar je krachten blijken.
Nu is er echter een obstacle, waar ik je meer in 't bijzonder over wou hebben.
Vertalen uit 't Fransch in een land, waar ieder tot op zijn eigen hoogte een Fransch
auteur kan genieten, heb ik altijd een beetje imbécile gevonden en dat vind ik nog.
[1:4]
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Tristan Shandy vertalen, zooals, meen ik, Geel gedaan heeft, is iets anders. Hoe
weinig menschen lezen Engelsch tegen de massa, die Fransch leest.
Dit alles is juist, geloof ik. Blijft nu de quaestie, nu ik met pleizier aan 't vertalen
zou willen gaan (tenminste niet zonder eenig genoegelijk idee van wat aardigs te
doen), zal ik 't doen voor het buitenblad van de chroniek en daardoor wat verdienen,
wat eenigszins de moeite loont? - Of zal ik blijven lezen, waar ik nu al mijn tijd aan
geef, om in te halen, wat ik, over mijn heele leven genomen òf niet heb kunnen doen
òf verzuimd heb door allerlei andere dingen te doen o.a. wiskunde. De beide dingen
zijn genoegelijk.
Schrijf mij eens.
t.t.
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 28 december 1901
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176.
28 Dec. 1901.
Beste Wim,
Ik vertrouw, dat je, na de onlangsche treurige gebeurtenis, weêr eenigszins rustig
in je atelier bent gezeten, en ik wou nu graag eens wat met je praten, indien je 't
permitteert.
Ik zal je precies alles uitleggen, en dan had ik zoo graag, dat je mij antwoorddet
óók. De kwestie betreft ons beider vriend Hein.
Zooals je weet, krijgt hij nu, sinds meer dan een jaar, van de N.G. f 30. in de
maand, dat is: f 360 in het jaar. En hij doet daar absoluut niets anders voor, dan
een bladz. of 4, 5, proza
[1:2]
zenden, elke maand. Zooals ik zeg, anders doet hij heelemaal niets, zoodat zoo'n
bladz. proza betaald wordt met 6 à 7 gulden elk. Nu vind ik, dat dat heel mooi mag
heeten, want als hij zijn proza naar een ander tijdschrift stuurde, en het werd daar
opgenomen, dan zou hij hoogstens twee gulden ervoor krijgen per pagina. Nu heb
ik nooit aanmerking gemaakt op dat hooge honorarium van hem: hij doet wat hij
kan, om zijn broodje te verdienen, en ik wil hem daarin graag, zooveel als in mijn
macht is, ter wille zijn. Maar gistermorgen kreeg ik een brief van hem, dat hij voortaan
weer wil doorgaan met zijn Dantevertaling in de N.G. en dat hij reeds twee canto's
ervan aan v.d. Heide heeft gestuurd. Daar ik hem niet om een grootere hoeveelheid
copij gevraagd had,
[1:3]
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dan hij tot dusverre gewoon was te geven, meen ik daaruit te moeten afleiden, dat
hij voortaan er van wil afzien, oorspronkelijke copij te leveren voor ons, en dat hij,
daarvoor in de plaats, weer wil beginnen met dat woest-vervelende vertaal-gezeur,
waar geen lezer pleizier van hebben kan, en waar ik al zoo dikwijls klachten over
hoorde.
Nu moet je nog even weten, hoe wij indertijd tot het opnemen van die
Dante-vertaling gekomen zijn. Op een goeden dag ( in den tijd, dat Hein voor zijn
promotie zat ( kwam hij eens bij mij, en vroeg een beetje aarzelend: Willem, ik ben
van plan, later een heeleboel te gaan doen voor de N.G. Maar ik moet nu zoo hard
werken voor mijn promotie: wat zou je er van zeggen, als ik eens een vertaling in
proza van Dante geven ging?
[1:4]
‘Daar verdien ik dan wat meê, en daar heb ik mij niet zoo voor in te spannen: dus
dan houd ik meer tijd over voor mijn oogenblikkelijk praktisch doel, nl., om te
promoveeren.’
Ik antwoordde hem: Wel, Hein, zooveel bijzonder-voortreflijke copij krijgen we
tegenwoordig tòch niet in; en als de N.G. je daarmeê dus een grooten dienst kan
bewijzen, dan is het mij goed op het oogenblik.
Zoo werd er toen begonnen, om de Dante-vertaling te plaatsen, en is dat een
heelen tijd door-gezet. Maar toen Hein gepromoveerd was, en wij bovendien andere
en leesbaarder copij kregen, heb ik hem verzocht ermeê op te houden, en dat heeft
hij toen ook gedaan.
Nu hij dus op eens, zonder eenige mij bekende aanleiding, uit hetzelfde vaatje
gaat tappen, zit ik er waarachtig verlegen meê.
[2:5]
Het schijnt wel of Hein, sinds zijn trouwen, maar precies doet zooals 't in zijn, of ook
misschien wel in ànderer, hoofd komt; hij empocheert geregeld zijn geld, schrijft
maandelijks alleen een bladz. of wat proza, en verder merk ik absoluut niets van
hem. Ja, ééns toch, toen heeft hij iets zonderlings gedaan, waar ik ook volstrekt
niets van begrijp.
Van der Heide had, in 't laatst van Augustus, òns en Hein eens laten komen, om
te vergaderen bij hem in Haarlem. Zeer nadrukkelijk werd toen uitgemaakt, dat wij
ons buiten de politiek zouden houden, en geen artikelen zouden opnemen over
onderwerpen van dàt soort. Dit stond dus vast, en ieder van ons was 't daarover
eens. Maar een paar maanden later ontving ik plotsling een briefkaart van Hein,
[2:6]
dat hij een zekeren heer Polak had verzocht een stuk te schrijven over de
Boycot-kwestie. ìk antwoord hem daarop, hem eraan herinnerend, dat er iets anders
was afgesproken, en hem er vriendlijk op wijzend, dat als hij, sinds, van opinie
veranderd was, hij dan eerst eens met mij had moeten spreken, of mij schrijven,
voordat hij iets deed, tegen al het afgesprokene in. Daarop kreeg ik weer een
briefkaart van hem, dat hij mij spoedig over die kwestie zou schrijven. Doch nu is 't
weêr twee maanden later, en 'k heb niets meer erover van hem gehoord.
Over die kwestie Dantevertaling heb ik Hein nu bedaard en zacht, maar positief
geschreven, dat hij dat maar niet zoo kan
[2:7]
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doen, zonder eerst te raadplegen met v.d. Heide, die hem maandelijks uitbetaalt.
Hoe dat nu af zal loopen, weet ik natuurlijk niet. Ik ben wel een beetje bang ( het
zou mij inderdaad verschrikkelijk spijten ( dat er een soort van brouille tusschen ons
komt. Maar ( natuurlijk onder ons gebleven ( ik kan toch ook onmogelijk wijken (tot
schade van de Nieuwe Gids en de goede dingen) voor de kwade en domme
inblazingen, die tegenwoordig vat schijnen te hebben op onzen Hein.
Ik ken Hein nu twintig jaar, maar ik heb hem nooit zoo gezien, als in den laatsten
tijd. Onredelijk, haastig-sprekend en -handelend, en daardoor de gekste dingen
veroorzakend (denk maar eens aan
[2:8]
die scène met Veenstra!), maar als je dan een uurtje met hem hebt zitten praten,
dan is hij weer de oude, rustig-gemoedelijk als een lam.
Ik weet heusch niet, hoe ik er meê aan moet, Wim! Zou jij me soms ook kunnen
helpen door raad, of misschien door rugge-spraak met Hein? 't Is een aller-ellendigste
historie: dat is het eenige, wat ik weet.
Met vriendel. groeten aan Betsy en de jongens, ook namens Jean,
je toegenegen
Willem
Wij verlangen er allebeî naar, dat je ons nog eens komt opzoeken, en dat je daardoor
toont, dat de laatste vergeefsche keer je niet heeft afgeschrikt. Je bent in zoo lang
niet bij ons geweest, en Jean wil ons nog zoo graag eens zien schaken, zegt ze.

[1902]
Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [onbekend]
Datum: [1902 of 1903?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1187

[1:1]
Nu moet ik je nog even over 't huis schrijven. Er blijft niets anders over dan te
bouwen, en ik heb alle hoop dat Willem Bauer dat wel zal willen doen. Had ik geweten
dat je deze week wou komen dan had ik gewacht met te gaan, maar 't schijnt, je
wensch, je wil en je daad, het mij in 't leven zoo moeielijk mogelijk te maken; daarom
heb je, misschien, waarschijnlijk instinktmatig je slachtoffer zoo wél gekozen. Zij,
die mij als kind liet smachten naar al de liefde die een kind moet verwachten en
eigen nuchterheid al tergend aan mij koelde met onvermurwbare hardheid, kende
ook dit
[1:2]
slachtoffer, en ik zit hier en weet niet waarom jullie mij zoo graag mis handelt. Willem
je zult niet nooit kunnen slecht maken, al de zuiverheid van mijn wenschen en willen
weêrspreekt het in mij, dat ik niet alles voor je heb trachten te doen wat liefde, echte,
gevende heilwenschende liefde in alle, de moeielijkste omstandigheden kan doen.
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Willem mag ik daarop een beroep doen, je weet wat Pim voor mij was, je weet hoe
vreeselijk, in jouw oogen onherroepelijk vreeselijk, je vergissing van die laatste jaren
was. Pim je hebt zooveel brieven van me, zelfs, ik heb er mij reeds vroeger op
beroepen, brieven die geschreven zijn na onmogelijk harde, wreede uitingen van
jou, waarin ik onhoudbaar leed nauw weet te uiten, lees ze allen en herken mij door
alles heen als in onwankelbare
[1:3]
liefde om geluk te geven - och vergooi, vernietig niet het eenige wat een werkelijkheid
van waarde inhoudt en leven en sterven zelfs tot eeuwigheid schept; kon je het mét
mij zien, waarom heb je dit versmaadt; het hield alles in - en groote vreugde ware
je met mij beschoren geweest, in 't liefde-leven dat wij onze jongetjes bereidden en
de rust van bij alle teleurstellingen te weten dat bij een zuiver geweten, onze liefde
maar niet ons beste kunnen en handelen een leed zou kunnen treffen. Ik doe een
beroep op dengeen, dien ik mijn
[1:4]
liefde waardig achtte, dien ik zoo'n echte liefde betoond heb, die op die liefde zoo
dikwijls een beroep heeft gedaan en - zou ik dat nu toch moeten betreuren - nooit
te vergeefs. Willem, Pim, zie ik tracht je te behouden voor ons zelf, voor je zelf en
voor alle ‘Heil’. - ‘Heil’ bij Heil zinkt alle oogenblikkelijk zelfs lang durig genot in 't
niet. - Heil mijn Heil is eeuwig, kom en deel dat mijn jongen, het is het doel van mijn
leven, mijn zoons dus te sterken dat dat innerlijk Heil hun deel blijve in zware
beproevingen. Mij staat niets bij als deze innerlijke zuiverheid, het licht van mijn ziel
en jij weet dat de zwaarste beproevingen mijn deel zijn - op die bijstand, het eenige
dat alles staat, hoop ik ook voor mijn jongetjes.
[2:5]
Je zult er wel niet tegen hebben dat ik ook de vrouwen in questi er in betrek. Ik zal
dan met haar gaan spreken. Ik weet dat ik met leugen kamp rondom, maar de zaak
is banaal trots de mooiste voorstellingen, alleen wat niet banaal is geweest en waar
jij zoo misdadig met een waar moordenaars talent in hebt gehandeld, zijn mijn tijden
van onbeschrijfelijk leed; toen ik, onwetend, zwoegde onder eens anders gewetens
kwellingen, zijn verregaande zwakheid om 't verkeerde te doen en oorzaak en gevolg
op het slachtoffer van zijn.
[2:6]?
Het is niet de questie Willem van mijn niet goed vinden dat de jongetjes den vader
liever moeten ontwijken maar, (fop je toch niet) zij zullen hun verlangen moeten
opgeven hun verlangen naar je vaderlijke liefde, daar uit wordt geboren onderzoek,
twijfel en oordeel; zij zullen voelen hoe alle hulp alle zorg alleen van moefie komt,
zij zullen als groote lieve lieve zoons waardeeren en moeder beoordeelen naar hun
lieve harten; in alles overal zullen zij den vader missen, en wat zal er in die harten
opwellen. Je moet niet vergeten dat je die jaren van ons huwelijk en zelfs de jaren,
die laatsten toen je alles tegen me spande en mij zoo onkundig in onwetendheid
liet, mijn gevoel vóor je was en mijn gevoel alles influenceerde waardoor je een
zeker geloof aan je zelf in mij behield - maar de kinderen komen staan tegenover
een vader die hun onverschillig wordt, en het verstandig oordeel zal je een plaats
in de wereld aanwijzen.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
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Plaats: [onbekend]
Datum: [1902 of 1903?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1192

[1:1]
't Blijft altijd 't zelfde ik voel als geregeld als goed geéquilibreerd mensch dat ik nooit
zal handelen in een gewrongen toestand - dus schrijf wanneer je een gesprek wilt
houden. Denk niet dat we iets hebben afgesproken, want je hebt me in verbetenheid
enkele dingen toe gebeten, en vergeet dat ik handelen moet en dat ik daarvoor
eisch een behoorlijk bespreken waarin ik, zooals jij altijd gewoon bent geweest maar
niet van mij ooit duldt, zeg
[1:2]
wat op de besproken dingen en die de zaak raken, mijn meening is. Ik heb nu
voldoende gezien hoeveel jij je zelf handig fopt om geen dupe langer te zijn maar
beloof me dan eens zoo verstandig mogelijk te zijn en niet rond te vliegen, en je zelf
ook meester te blijven want dit is geen bespreken en op zoo holderdebolderig
optreden kan iemand niet over eens twijfelaars levens omstandigheden beschikken.
Ik kom bij je op de van Lennepkade als je vrouw, ik kom bij mijn man, ik kom bij
vafie die zegt zooveel van zijn kindren te houden. Ik denk dat Henri nu wel dadelijk
voor zal slaan de vrouwen in questi te gaan interpelleeren, die eens te laten praten
want ook banaal zie je, 't is zooveel banaler nog, och arm je bent zoo hals over kop
in 't banale gevallen. Willem Willem als ik mogt ik zou je nog zoo graag helpen. Nog
ja nog. Denk aan je ouderdom, denk aan je vaders sterfbed en hoe zijn zoons naar
hem konden komen zien, naar dat rustig sterven.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [februari? 1902]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag
Beste Wim, ik ben erg benieuwd hoe dat alles nu afgeloopen is en wou graag een
afspraak met je maken. Als je ets nog niet af is en je nog niet hier kan komen, wil
ik dan een avond bij jou komen, Zaterdag of de volgende week. Ik zou zeggen
Zondag, als M. niet zoo'n dik gansje werd langzamerhand en nu heeft ze door mij
wel prettige zondagen; in de week heeft ze aan Jansje feitelijk niet veel.
Doe me dus als je wilt 't genoegen mij eens gauw te schrijven; ik mag lijden, dat
je me ver[1:2]
rassen kan, dat de ets klaar is en je hier komt.
Ben je nu beide avonden er heen gegaan. Het was zoo'n aardige brief; ik kan niet
begrijpen, dat er niets op zou zijn gevolgd.
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Ik lees onderwijl mijn werk Jean-Louis. Wat een pracht! Wat heb jij veel van hem,
van Jean-Louis.
Poor boy.
t.t.
Jan

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: [voorjaar 1902?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1186

[1:1]
Ik zal dezen wel schrijven maar overmorgen verzenden want je bent toch misschien
niet doorgereisd naar den Haag (kan niet wel?).
Ik begrijp niet wat je in eens deed omdraaien, ik begreep je niet, nu zei je huren
en op 't laatste oogenblik zeg je: 'ik huur niet (waarom ben je daar toch zoo grof in
dat je nooit ontziet, dat altijd die Ik weet nu absoluut niet wat je me zult doen. Als ik
't goed begrepen heb
[1:2]
wil je een huis gaan huren voor mij in den Aerdenhout. Waar staat dat huis, rust
heb ik daar nog niet van. Waarom deed je zoo, ik ben daarover in de war met dien
kijkenden koetsier er bij? Denk aan moefie, denk altijd aan moefie en geef me nooit
zoo te gooi meer - dit even omdat het me zoo van streek heeft gemaakt. Je rijdt
daar [weg[?]. Je hebt niets uitgemaakt en doet alsof je alles hebt uitgemaakt. Waar
moet ik nu aan denken. Ga je nu gauw informeeren of dát huis, er
[1:3]
was er maar een open, nog er is en het zien voor mij. Wat je dunkt? Laat dan gauw
mij weten, 't is geen plezier 't is hooge noodzaak. Schrijf dan aan mama en zeg er
bij dat zij 't huis kan zetten maar dat jij niet in wil staan voor hypotheek alleen voor
huur. Waarom wil je mij 't moeielijk maken - o broeder mijn jongste broeder, wat is
er gebeurd, waarvoor heb ik gewaarschuwd? O mijn kindertjes, word groot en sterk
en steun dat moefie, zoo geteisterd, o ik kan mij niet zien in de toekomst, zie niets,
nu niets van me zelf maar nu moet ik een huis hebben voor ons; wat was dat in
eens: ‘ik huur dit [weêr[?] in’. Wát? wát?
[1:4]
Ben je vergeten, vader wat de aanleiding van 't verhuizen was, jij die Pam zoudt
verwennen, zonder afharden uit vrees voor een geluid uit zijn borstje? Och Pim wat
was dat in eens, wat stelt zich toch altijd tusschen mij en jou. Laat geen waarde
hebben wat dat niet verdient. Pim wat was dit bezoek, wat bracht dit en waarom
stootte je iets er uit op 't laatste oogenblik, wat heelemaal niet begrijpelijk voor me
is. Je vergeet zeker dat je aan Repelius zelf hebt gezegd voor Pam's gezondheid,
zeg dan toch ook zulke looze dingen niet.
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Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: [voorjaar 1902?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1176

[1:1]
Je rijdt daar wèg, een ding iets dat ik van je mag eischen is dat je dat nu niet meer
moogt vergeten dat je zoo niet moest gaan met dien koetsier er bij. Dit maakt mij
dubbel van streek, 't was de toon, die was al te veel en bedenk dat wel voortaan neem dit nu niet weêr kwalijk maar ter harte. Denk aan 't gezegde van toen, waaraan
ik niet zoo als jij zei onvoorwaardelijk geloofde maar dat moest dienen om aan mijn
brein de rust te geven die 't steeds ontnomen wordt, en de ondervinding van toen
en later maakte mijn zeggen tot een door feiten gestaafde voor niemand duistere
waarheid. - Maar dit, je rijdt daar weêr weg en hebt de chaos nog grooter gelaten,
stormwind los in de lucht vliegend en trachtend weg te blazen wat je vóor je niet
gaarne ziet. Wie is er sterker dan dat sterker dan dien storm, het wezen van een
vrouw, de trouw en wat de storm niet kent, haar standvastigheid. Stand gehouden
hebbend door alles heen, moeten (zullen) geen storm en zijne nevel opstuivingen
mij tot daden vervoeren die
[1:2]
hart en verstand mij niet heeten te doen. - Zou Cobi willen dat ik eens bij haar kwam?
Ik zal mijn best doen, ik zal als ze lief tegen me is haar geen verwijten doen, ik
bedoel ik voel wel wat ik vraag maar ik wil zoo graag eens komen met een of 2 van
onze jongetjes - Pimpie heeft ze op schoot gehad en Erikman zal ze lief vinden. De
kleinen zij willen zoo graag. Pim je laat me, zooals veelal, zeer perplex achter, wát
nu van 't huis? Op 't laatst begreep ik er niets meer van, je zei binnen je wilde een
huis gaan huren. Ik dien 't toch te weten, hier kan Pam niet blijven dus liever van je
in een stormige bui een zooveelste huren voor niets je op den hals te halen zou ik
dan maar aan een hypotheek geven als ik jou was. Maar dat zal dan wel niet noodig
zijn en welke vrees houdt je terug om aan mama te schrijven dat je 't heel aardig
vindt als ze voor ons een huis wil
[1:3]
laten zetten maar dat je geen hypotheek op je durft nemen. Pim, is het voor onze,
ja onze jongetjes niet heerlijk om een prettig huis om zich heen te hebben, vooral
voor Pam, die zoo op de kamer is aangewezen en daarin de eenige vrijheid heeft
voor zijn leedjes, dat heen en weêr lopen dat nooddruft voor hem is, terwijl een
ander jongetje zoo honderderlei meer gelegenheden heeft z'n leden te gebruiken;
het was ook zeer met het oog op Pam dat ik die andere kamers te klein vond. Enfin
ik had alweêr mijn best gedaan mij er in te denken - maar ik vrees dat je te laat bent
zooals ik zei. O heer o heer wat is dat alles toch vermoeiend - waar moet dat toch
heen, je praat van vrij en er is geen spier of zenuw nog vrij aan mijn arme ikheid die
je gekluisterd hebt niet 't minst in die laatste jaren van opoffering. Heb ik je niet
gezegd dat ik daarvan vrij moet komen om te zien en te handelen. Enfin ik doe
[1:4]
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zooals 't niet anders gaat, bij dit leven dat mij aangedaan is, zoo geweldig als iets.
Dat je nu wezenlijk openlijk bekend mij kwaad te willen maakt mij misschien meer
duidelijk, ik zal er de uitwerking van moeten afwachten. Och ja alle middelen zijn
op mij geprobeerd - ik zie toch mijn lot zonder door de zwakheid van eene fataliteits
overziening mij te laten beheerschen, 't geen ik erken als een groote groote zwakheid
een bijna [ellen[?] groote lafheid; een dergelijk zich laten beheerschen wordt een
ongeldige verontschuldiging voor verkeerde daden. Ik wil niet in het tegendeel
vervallen en dikwijls zoo dikwijls vraag ik mij zelf af doe ik verkeerd en dikwijls vrees
ik het maar dan mijn jongen denk dan terug met open oogen en zie mij die ik was
in eerlijkheid tegenover jou en wijt dan aan geen noodlot of anderen invloed maar
aan je heerszuchtig zelf alleen de daden die mij in de war brengen. Amen - ik ga
slapen en ik wou
[1:1]*
dat je niet zooveel in dit leven tegen mij in opstand was - ik ben zoo moe en ik moet
maar, want voor onze lievelingen heb ik alle denkbare warmte noodig en altijd
verkillend en beroovend komt storm Pim ons bevechten. Ik wil 't liever zoo zwaar
niet nemen en 't is me in eens alsof toch de liefde die je voor de jongetjes voelt mij
voor mijn karig bedeelde zelf een voldoende afstraling geeft. Dag mijn Pim dag
Vafie, ik ga slapen bij onze jongetjes. Ik zal over 't huis trachten mijn hoofd niet te
breken en wachten tot den goeden Pim die vol beloften mijn man werd zich aan mij
weêr vertoont, je bent toch ook zoo bar niet, maar 't is geen wonder als 't mij zoo
aandoet je hebt nooit geweten hoe kras je
[1:4]*
uitingen zijn voor een liefhebbende vrouw. Wat ben ik nu te wachten.
Bebpy

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [? april 1902]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandag.
Mon très cher,
Terwijl ik, in de uren, dat Jantje om mij heen zwiert of ik minder lust in pennen
heb, de correspondance van Balzac in de volgorde der brieven lees, denk ik er
telkens aan, dat 't zoo'n gemis van genoegen voor je moet zijn die brieven niet onder
de hand te hebben, om er in te lezen. Ik geloof zelfs, dat je ze niet alle kent. Als dàt
zoo is, laat dan niet na, zoodra ik ze je weer gezonden heb, ze een voor een te
lezen. Het is de puurste ontmoeting die je hebben kan in de litteratuur, die brieven.
Voor mij is 't de sleutel voor veel dingen en 't voorportaal van een heele wereld,
zoodat de vrees, dat ik over zoo héél kort - is 't niet, laat 't nu 30 jaar zijn - tijd te
kort zal schieten voor goed, me wel eens om 't hart slaat. Want 't is niet de zaak,
vind ik, om een boekenworm te zijn, maar wel om te genieten
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[1:2]
en dus te lezen en te werken en 't werkelijke, eigen, gebeurlijke leven te leven óók.
En wat gaat er bij mij niet af - kom ik niet elken dag, als 't ware platzak thuis om te
beginnen; physiek ten minste - alvorens ik zelf ereens beginnen kan.
Maar dat wou ik, beste Wim, allemaal niet zeggen; ik wou je zeggen, dat ik na de
correspondances en na ‘autour de Balzac’ de bibliographie eens ga bestudeeren
en daarna den heelen Balzac opnieuw lezen en de deelen die ik niet heb naar die
bibliographie, in de uitgaaf die je me hebt vereerd in der tijd, ga aanvullen.
Met de code ben ik nu 80 bladz. in klad klaar. Maar ik wou zoo graag, als alles in
klad af is den franschen tekst eens met je doorlezen, want er zijn hier en daar dingen
in, die ik niet begrijp, bepaald technische dingen uit 't samenleven, die jij zeker zult
snappen. Och, wanneer vinden we in de tegenwoordige omstandigheden
[1:3]
daar den tijd toe?
Vannacht heb ik een klein avontuurtje gehad. In den donker kwam een lief handje
onder de dekens me uit den slaap wekken, zoodat ik, inderdaad ten zeerste
verbaasd, onmiddelijk op 't appel kwam. Maar eilieve, toen bleek, dat de vesting
naar alle kanten in 't gebergte lag en, als Zwitserland, onneembaar is. Dat alles
verhinderde niet mijne stille verrukking voor de prettige intentie en mijn dankbaarheid
aan den droom van behagen die mijn tegenwoordigheid zoo plotseling geeischt
had.
M. had een gelukkig gezegde, wat bovendien de teleurstelling vergoedde: Wacht
maar - In Mei - leggen alle vogeltjes een ei.
Maar met dat al, beste Wim, is 't net of ik je in geen weken gesproken heb. Ik
weet niet, waar dat heen moet tegen later. Maar laten we daarop niet anticipeeren
en kom maar weer eens gauw.
[1:4]
Want, zoo bespottelijk als 't is, maar ik moet weer eens uitvoerig met je praten. Ik
bedoel hier mede, dat ik er bepaald naar verlang hier en daar met je te zitten en je
te laten praten. Ik heb ook je raad noodig in een misschien onbelangrijke zaak.
Misschien ook niet.
Als je dus dezer dagen weer in de buurt van 't Centraalstation komt, ga dan even
binnen en op een trein. Doe je 't?
Ik zou vandaag hebben willen zwemmen, maar 't was zoo koud, dat ik me niet in
't warme water durfde wagen.
Heb je aan Stronk gedacht en hoe heb je 't briefje ingekleed? Kan 't eigenlijk wel?
t.t.
Jan
Zaterdag laat kreeg ik een kennisgeving van een agtbrief uit.. Rotterdam. Ik kon
met met geen mogelijkheid bedenken wat 't was en toog Zondagmorgen vroeg er
met Jantje heen. Toen bleek 't een dienststuk te zijn van den Insp. der belastingen!!!

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [? april 1902?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Batjanstraat 5.
Beste Wim, ik heb je nog vergeten te zeggen, dat ik van den middag, dat ik je verliet
een influenza heb gekregen of geweldige verkoudheid, zoodat alles mij pijn dee.
Vanmorgen was 't over, maar vanavond heb ik een neusverkoudheid gekregen, die
waarschijnlijk wel 't eind (van de ongesteldheid) zal zijn. In elk geval voel ik mij nu,
sinds Vrijdagmiddag niet ziek meer.
Maar ik wilde je even melden, dat de Leidschegracht hangt aan gedraaid
koperdraad en best te zien is, tenminste 't valt erg mee. Met Marie heb ik juist, terwijl
ze op de canapé lag een kursus gehouden over 't topographisch verband tusschen
de twee etsen; wáár ze vroeger op den Keizersgr. thuis was (ze kent de Leidschegr.
goed); waar de aptheker op den hoek woont, die altijd zoo vriendelijk voor haar was
enz. Ook kent ze het huis met de Heemskinderen. Ze laat je nog eens vriendelijk
[1:2]
bedanken. De passepartout doet prachtig.
De heele kamer is van de ets in de hoogte gekomen. Boven 't bruine kastje hangen
de delvers; de fotograaf-portretten zijn verdwenen en op den schoorsteen staat een
go[u[?]dkleurige gemberpot en een paar dik buikige blauwe kruikjes, nog uit Marie
haar jeugd, uit Edam, afkomstig, waarin water werd gehaald uit de Zuiderzee om
haar te laten drinken op raad van den dokter. Nu heeft ze er judaspenning in. Het
kleine etsje, waar je nu, door 't betere licht, 't torentje weer zien kunt (wat een mooi
etsje is 't) hangt op twee krammen op de deur, die naar 't achterportaaltje leidt en
doet nu heel goed in de kamer. Je moet maar eens gauw komen.
Heb je nog aan Stronk geschreven? Ik had je nog moeten zeggen, tot goed begrip,
dat ik geprobeerd heb 't op de kosten van de passepartout te brengen, die hij
gemaakt heeft, maar daar liep hij zoo
[1:3]
handig over heen, dat er me niet anders overbleef dan te bedanken en 't erg vrindelijk
te vinden, dat hij uit zorgzaamheid de etsen zelf gebracht had. Ik geloof ook, dat hij
't ook zóó wilde opgevat zien.
Schrijf je eens gauw.
t.t.
Jan
De Groeten van M. Vanavond ben ik weer aan m'n werk begonnen.
Heb je een genoegelijken middag gehad?

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [april? 1902?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Batjan. 5.
Beste Wim,
Ik zou bijna zeggen, je moet maar eens even komen zien, want 't is de moeite
waard: al de etsen hangen precies zooals je hebt vóórgeteekend en nu is 't een
prachtig geheel. Vooral de lange wand is nu één lengte geworden, waarop de etsen
het buffet heel goed omvatten. Het is een heel werk geweest: al de etsen hangen
nu elk op twee neusjes, die ik stuk voor stuk met passen en meten in de muur heb
gekregen, soms
[1:2]
met tegenspoed aanvankelijk, want 't is een steenen gepleisterde muur of een
fransche muur (de lange). Eerst had ik alleen de bovenste etsen op neuzen en de
onderste aan de bovenste met koperdraden, maar dat gaf gewiebel en nu heb ik
ook de onderste maar gefixeerd. Ik ben met alles een goed deel van den Zondag,
gisteravond en van avond tot negen uur bezig geweest, maar ben er bepaald
opgetogen van en verlangend 't Nol te laten zien, die om 11¼ komt. Ik heb zorg
gedragen, dat alle afstanden zooals jij hebt opgegeven in het oog zijn gehouden.
[1:3]
Mies laat je wel hartelijk groeten. Ze is vandaag voor den tweeden keer onder de
douche geweest en drinkt nu flink melk en neemt drie eiers, havermout en veel
boterhammen en eiwitstaal. 'S morgens gaat ze me weer wegbrengen en 's middags
met Jan. Ze is, waarschijnlijk door den overgang van 't douchen nog wat erg slaperig.
Ik sluit hierbij eene advertentie, waaruit ik opmaak dat Mouton een hollandschen
plaatdrukker zoekt.
Met hartelijke groeten
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [tussen 4 en 12 juni 1902]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 931

[1:1]
Arme Beb, arme Beb 'k zou je wel graag lief willen schrijven maar ik kan niet
schrijven, heelemaal niet, omdat 'k dadelijk die plank in mijn hoofd krijg - die
wanhopige moedeloosheid als 'k geen dingen kan uitleggen terwijl 'k ze voor mezelf
zoogoed weet - maar als alles waar is wat je schrijft, terwijl je jezelf niets te verwijten
hebt - hoe moet 't dan zijn voor iemand die dat leest en weet dat hij alleen de schuld
van alles te dragen heeft? En dan mag 'k geen spijt hebben, 't vreeselijk bejammeren,
geen schuldgevoel dat me zoo wanhopend maakt geen medelijden - wat blijft me
dan over? Ik voel alles wat je schrijft voor je al schreef je 't nìet - en als 't je goed
doet om dat alles weer en nog 's te zeggen dan hoef je 't om mij niet te laten.
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Je hebt van mij nooit iets anders gehad dan teleurstellingen moet dat nu nog
doorgaan? 'k Heb gehandeld naar mijn beste weten zoowel met de Holland als met
Eilander en alles. Waar moest 't heen met dat goed dat hier voor de deur in de
gracht lag! Je zegt dat 'k 'n onderkomen in Aerdenhout had moeten zoeken maar
'k kan 't toch niet op goed geluk nu weer naar Haarlem laten brengen met 'n anderen
schipper 'k kan 't toch niet zoo lang hier op mijn kamers nemen, - als dat had gekund
had 'k 't graag gedaan.
Eilander heeft me niet geantwoord op 't spiegeltje. Ik zal hem straks weer schrijven
- waarschijnlijk is dat spiegeltje bij de rest in de Holland.
Ik wil graag Dinsdag komen
[1:3]
als je dat beter vindt, - maar 'k zal je wel opzoeken, 'n rijtuig is niet noodig - 'k zal
wel probeeren om er Dinsdag avond te zijn en als dat met treinen of zoo verkeerd
mocht uitkomen maak je dan niet ongerust, dan kom 'k wel Woensdag morgen en
zal 't wel loopen.
Ik zal nu niet meer schrijven - alles wat 'k zou willen zeggen is dat je om jezelf
moet denken en de jongetjes - aan liefde om je heen zal 't je nooit ontbreken alles
wat je zal moeten missen is de man die jou niet waard was. Je vader had je
misschien voor veel kunnen bewaren maar dan hadt je nu je jongetjes niet. Kan je
dat geen troost geven?
[1:4]
Je zal nog wel zien dat alles goed terecht komt, zoo goed ten minste als 't in de
bestaande omstandigheden mogelijk is maar dan moet je beginnen met voor jezelf
te zorgen zoogoed als voor je mannetjes - wat je hindert niet noodeloos op ingaan
en slapen en je hoofd, je arme hoofd laten rusten in de overtuiging, die je hebben
mag, dat je alles deedt wat goed was. Is dat niet zoo?
Dag Beb
tot dinsdag
W.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [september? 1902]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstr 5.
Beste Wim, Marie verzoekt mij je te vragen of je denkt bij ons te komen logeeren,
dan wel 't kamertje in den winter je wel wat bar is, zooals je verleden zei. Maar, als
je in de stad gaat, zou ik je dan mogen aanraden voor eene maand een kamer te
nemen? Je kan voor veel minder dan 30 riksdaalders (Twee steden) een kamer of
twee krijgen zoo geriefelijk en ruim als je zelf wilt met de haard 's morgens aan en,
als je wilt, thee of theewater, in de oude stad of in mijn buurt. Ik geloof, dat de kamers
in Den Haag goedkooper zijn dan in Amsterdam en je heele goede kan krijgen,
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omdat 't er, met al de oud-gasten enz. die er wonen, meer een middel van bestaan
is dan in A., waar 't altijd eenigszins aan de armoede annex is.
Willen we dat eens opknappen?
Ik dank je wel hartelijk voor de toezending van de sigaren. Ik heb er juist een
(Valerosa) opgestoken.
Schrijf je even tot inlichting van M.
t.t.
Jan
Voor 25 à 30 gl. 's maands krijg je natuurlijk een appartement van een diplomaat.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [eind september 1902]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dinsdagavond.
Beste Wim, we waren vanavond toevallig aan de kiosk, waar Willem zijn krant koopt
en ik wilde er juist 'n briefkaart koopen, toen Willem in levenden lijve voor ons stond.
Hij herkende mij niet, maar ontdooide - daar lijkt 't op - toen ik hem had
aangesproken. 2 Minuten later (of gauwer) waren we over Hein aan den gang. Hij
verwacht jou spoedig eens bij hem, omdat je 't hem beloofd hebt en heeft jou een
‘grappigen’ brief geschreven. Ik heb hem niet gezegd, dat je dezer dagen in Den
Haag bent, omdat ik niet weet of je hem zal kunnen bezoeken, maar hij vroeg met
een plotselingen schrik: Hij is toch niet ziek? Ik heb hem
[1:2]
gerustgesteld.
Ik begin langzamerhand heerlijk aan Londen terug te denken en hoor allerlei
geluiden: 's nachts in 't hotel de treinen; het gieren van de treinen tusschen Londen
- en Queenboro; de muziek in de Criterion-bar; 't pull-up; het geroep van de
conducteurs der bussen en de geurtjes, de geurtjes, Wim... van den underground;
bij Simpson en de smaakjes van 't stew[z[?] and bittà en whiskey soda... dat alles
komt langzamerhand op. En de National en Wallace en de volte van de promenoirs.
Wat is 't toch 'n heerlijke tijd geweest.
Nu wilde ik je vragen, schrijf me eens, als je in de eerste dagen zoomin als van
middag op de M. kade kan komen, welke romans van Thackeray vooral in Londen
spelen. Ik wou ze
[1:3]
zoo graag nu eens lezen. Ik kan ze wel krijgen van de Koninklijke hier.
Ik ben morgen in Asd. en tot in den avond bezig, zoodat er van een bezoek aan
Nol niets zal kunnen komen tot mijn spijt.
De lamp gaat uit.
Een hand van
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Jan.

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [september 1902?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 933

[1:1]
Arme Beb je moet wel ongelukkig zijn om zoó 'n brief te kunnen schrijven - als je er
ten minste nou maar iets aan hebt voor jezelf! En alles wat 'k zeg schijnt je te
irriteeren, hoe veel 'k je ook ontzie. Leg liever je hoofd 's tegen me aan, 't moet wel
moe wezen. Hoe kan ik je de waarheid laten zien, ik die volgens jou niets doe dan
liegen? Niemand behalve jij kan de waarheid kennen als je de dingen maar 's
objectief wou bekijken. Waarom kún je dat niet? Maar laat 't dan maar zijn dat 'k
allemaal ben wat je van me schrijft - wat wil je dan nog van me? Of ik nu al zeg dat
'k niet zal trouwen met S.M. (M) zooals je haar noemt, dat schijn je niet te gelooven
en bovendien zeg je dat 't je niet kan schelen. De tijd zal 't je wel leeren hoe je je
vergist
[1:2]
en blind doorgaat op je fantasiën en dan heb je spijt van zulke brieven die nergens
goed voor geweest zijn. Maar 't is olie in 't vuur alles wat 'k zeg - laat 't dan zoo zijn,
'k kan er niets aan doen. Ik trek 't me ook niet aan maar 'k vind 't zoo vreeselijk voor
jezelf omdat 't niet hoeft en alles zoo goed kon zijn en je je vooral ongelukkiger
maakt dan noodig is!
Maar later - als je door de feiten ziet dat 't 'n vergissing is geweest - wil je 't me
dan zeggen? Ik zal geduldig wachten - en dan zal 'k graag weer komen.
Ik zal je in de volgende maand geld sturen zoodra 'k 't heb.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [? oktober 1902]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Café Riche, Den Haag]
Donderdagavond
Beste Wim, daar net hiernaartoe gaande om je te schrijven, werd ik in de Parkstr.
staande gehouden door een weifelend, gebrild heer met een reistaschje.. van der
Goes, die me den weg naar de Willemstraat vroeg. Ik zei, ja wel v.d. G. en toen hij
zich bleef verbazen, zei ik wie ik was. Er kwam toen uit, dat hij ('t was kwart vóór
negenen) nog altijd naar een socialistenlezing moest. Hij was op 't nippertje
vertrokken en moest nog even wateren óók. Halverwege de straat kwamen we al
socialisten tegen, die allerwege hadden uitgekeken, waar
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[1:2]
hij bleef. Zijn opmerking was echt Goes: Geruststellend is altijd, dat ze zonder mij
niet kunnen beginnen. Die diep-eerbiedige, fanatieke volwassene gezichten, die
onder de lantaarn hem gingen begroeten troffen me: Ik was heelemaal vergeten,
dat er nog zooveel volwassenen zijn die midden in de schipbreuk van hun leven er
nog een geloof op nahouden. v.d. Goes [de echte[?] om te midden van dezulken
opgewekt te blijven leven door er eigenlijk zelf nooit aan mee te doen.
Je briefkaart kreeg ik van morgen met pleizier
[1:3]
van M., die van 'r boterham was opgestaan, om tegelijk met 't insteken van den
besteller buiten, de kaart over te nemen uit de bus. Ik vind 't heel prettig, dat je wil
weten hoe 't ons gaat. Wel, beste Wim, en dehors de theorie van de Geus dat een
kind niet zooveel verschil [in[?] temperatuur mag hebben tusschen morgen en avond
is 't zoo best als 't nog nooit met Wimpie is geweest: gevulde armen en beenen,
donker-rood, volle wangen, rood-roze heldere oogen, bij buien geweldig trappen,
dolle pret, geregeld slapen, al zijn fleschjes drinken en nooit iets terug geven. Door
de pas aangewende volle melk had hij wat harde ontlasting gekregen, mitsgaders
wat pukkels zooals Jantje óók had.
[1:4]
We zijn nu weer wat terug gegaan op raad de Geus en gieten bij sommige fleschjes
wat havergort aftreksel bij. De harde ontlasting is nu al over. De pukkels gaan altijd
langzaam, maar dit is werkelijk niet verontrustend. De Geus heeft eergister in mijn
bijzijn 'm heelemaal naakt gezien: longetjes met 't horentje: niets abnormaals meer,
hartje goed. Voor urine moet hij nu van avond of morgenochtend in een fleschje
doen. Ik geloof, dat alles heel best is. Zondag zal ik weer eens praten met de Geus
en 'm voorstellen, als hij nu nog iets vindt, in de hooge temperatuur een consult met
een kinder-specialiteit. Volgens beweren van M. (die wel gelijk zal hebben) heeft
W. óók een tand. Met den besten wil kan ik 'm niet voelen, daar mij de psychische
geschiktheid ontbreekt om met de vinger eenigszins voldoende onderzoekend over
't tandkasje te gaan. Hij vindt 't anders heerlijk.
Marie is nog erg aan 't kuchen, ik verzorg 'r ook goed, maar 't kuchen

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [eind februari 1902?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1163 A

[1:1]
Wat wil je toch met die akelige briefjes en gemeene giftige zinnetjes? Wat wil je
daar meê bereiken als 't niet is dat je wil dat 'k nog meer hekel aan je krijg? Ik weet
wel dat je liegt en dat zelf ook wel weet - maar al was 't waar, ik zou nooit, - al hadt
je niet meer tegen me gezegd dan dàt - 'k zou nooit weer tot je terug keeren. Onthoud
dit maar.
W.W.
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Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ieperen?]
Datum: [± 23 september 1902]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1180

[1:1]
O God wat een comedie heb jij met mij uitgehaald Willem Arnold Witsen, ik zie het
zie het! Zoo gruwelijk wreed, zoo intens benauwd afschuwelijk. Ik zie het, nu die
machtiging aankomt en geschreven daar staat: ‘gescheiden echtgenoote’. Nooit
nooit nooit nooit heb ik aanleiding gegeven, geen ernstiger vrouw, geen
liefhebbender, opofferender in gevende liefde en verstandiger of geduldiger tot in
heel treurige
[1:2]
omstandigheden, nooit heb ik aanleiding kunnen geven als speelbal gebruikt te
worden. En toch ik ben te weinig streng geweest o ja, o ja te weinig, maar tegenover
oneerlijkheid, onwaarheid heb ik steeds steeds gezegd niet op te kunnen. Ach wat
was het gemakkelijk, o wat was het gemakkelijk, o wat is het gemakkelijk een zuiver
mensch te bedriegen, en dan eene met zoo hongerig hart een kind van het lijden
reeds door mijn liefdelooze moeder, met een zoo groote illusie, met een
[1:3]
zoo gevoelig gemoed, jij zelf hebt me altijd herhaald dat jij mij kent geheel en beter
dan iemand ter wereld. Toch heb je er niet tegen op gezien uit die door jou gekenden
Rijkdom van heldengloed te nemen, - o dat was zoo gemakkelijk, zich zelf te voldoen,
er is zoo'n voldoening in zich zelf te voldoen in de foltering van zoo'n zwijgzame
liefde. Weet jij al de dagen, elk uur van, de lange lange minuten die je me hebt laten
doormaken in de ellende van de nijpendste twijfel. Weet je al de opwellende vreugde
die je verstikte bij iedere opgloeiïng - weet je de smart van een rijk warm hart dat
zich moet laten verpletteren terwijl het ziet hoe elders de valsche, gelogen, vreugde
die slechts is een opbruisching zonder waarde, gewaardeerd wordt, weet je al wat
ik geleden heb
[1:4]
bewust van al wat ik gaf - van al wat ik te kort kwam. Gaande, zittende, liggende
met een knagend weê van honger en van smartende wreedheid. Maar altijd nog
bleef de Hope, - ik leerde de macht der leugen kennen in zijn vernietigende
intensheid. - Wat wil je nu van ons, daar is Ite Wandscheer, o ik heb dit zoo
ongelukkig neêr moeten schrijven, ze komen daar. Je hebt je laten scheiden, waarom
heb je mij je laten huwen: ik lijdend hongerig kind was sterk in zuiver doen door
zuiver doen en had je niet gehuwd als ik had geweten dat je liefde gelogen was.
Wat wil je nu van ons, ik begrijp je niet; je haat mij, je houdt niet van onze kindren
en je wilt altijd bij ons komen.
Je vrouw

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
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Plaats: [Ieperen?]
Datum: [september 1902]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1181

[?:?]
want... waarom hadt je mij je laten huwen, kennende mijn dringend vragen om mij
te laten heengaan als je liefde niet al geheel en zeker zou zijn als die eeuwige die
ik je liet zien, - ik leerde den leugen kennen in zijn vernietigende intensheid. Je hadt
immers elke twijfel, elk angstig, warm willend vragen in mij gerustgesteld, ach ik
was er immers eene die liefde had die eerlijk was, dus die vertrouwde, die altijd
weêr gereed was om goed te doen en alle wenschen te voorkomen en te bevredigen,
een beroep op haar liefhebben was immers nooit nooit vergeefs, wie wist, wie weet
dit beter dan jij dien ik heb trachten te helpen door alles heen, Willem Arnold heb
ik jou een oogenblik vergeten voor me zelf, waren je folteringen die
[?:?]
mij martelden er niet op aangelegd om mijn klagen uit te lokken, waarom werkten
ze niet uit wat jij beoogde? Omdat - liefde, de ware, zoo heel is als de adem die het
leven in ons lichaam houdt, om het groote medelijden dat ik voor jou voelde, bij de
smarten die je me altijd weêr aandeedt want je dwaalde je dwaalde zoozeer en de
Willem die zich aan mij had opgedrongen en dien ik lief had zag ik te gronde gaan.
En - altijd nog bleef de Hope..... - En je bent tot inkeer gekomen -, maar nu; je hebt
je laten scheiden, waarom heb je mij je laten huwen wetend dat ik lijdend hongerig
kind, sterk in zuiver doen, sterk dòor zuiver doen dit niet gedaan zou hebben als ik
had geweten dat je liefde gelogen was - wat wil je nu van ons je haat mij, je hebt
geen liefde voor onze kinderen en je wilt altijd bij ons komen.
Je vrouw

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 januari 1902
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
63 van Lennepkade
3 Januari 1902
Beste Willem,
Ik zou je raden over de zaak eens zelf met Hein vriendschappelijk te spreken; 'k
vind 't een ongelukkige gedachte van hem om weer met die vervelende Dante
vertaling te beginnen; er is niemand die 't leest.
Maar vooral voor hem zelf! Hij is toch zoo arm en leeg niet dat hij daar toe zijn
toevlucht moet nemen? - 'k Spreek Hein heel zelden: zoo lang 'k hier woon, (sedert
Mei) is hij eéns hier geweest om te bedanken voor een ets die 'k hem gestuurd
[1:2]
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had, en toen had hij niets te zeggen, wou niet gaan zitten en niets hebben, geen
glaasje sherry noch sigaar - en is maar 10 minuten gebleven.
Ik ben er akelig van geworden zooals hij vervreemd was en op 'n afstand!
Ik kom gauw in den Haag; 'k ben bezig aan 'n ets die 'k in den Haag moet afmaken
en drukken; 'k zal er dus wel 2 à 3 weken moeten zijn en hoop, met goedvinden van
Jeanne, menig schaakpartijtje bij je te komen spelen. Wat heb 'k jullie in lang niet
gezien!
Wees zoo goed je brieven niet naar Ede te zenden; 'k ben hier hard aan 't werk
en kom
[1:3]
bijna mijn deur niet uit. Tot gauw dus, - 'k zal je even schrijven als 'k in den Haag
ben en je mijn adres daar melden en hoop jullie dan in welstand aan te treffen.
Met hartelijken groet, ook aan Jeanne
als altijd je ouwe vriend
Wim

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 januari 1902
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
Van Lennepkade
th

Jan. 16 1902
Dear Arthur,
You had better come round to the Bodega at once for arriving myself only Saturday
in the Hague, I shan't call at all at the printing-office just then.
At about half past four you will be sure to find us, J.H. and myself, at the shop in
the Pooten.
Affectionately yours
W.W.

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 januari 1902
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 32, p. 408

[1:1]
21 Januari 02.
WelEd. Heer,
Hiermede hebben wij de eer U ingesloten Twee Honderd gulden te doen toekomen.
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Hoogachtend
U[Eddw[?]
p/o EJ van Wisselingh & Co.
W Bloemkolk.
1 Bankb. FN 8113 f 100.1 Bankb. HE 5266 f 100.-

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Den Haag
Datum: 23 januari 1902
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
den Haag 23 Jan. 1902
Amice,
Dinsdag ontving 'k in goede orde de f 200 die je mij hebt laten zenden. Ik ben er
echter bijna doorheen want 'k had hier een en ander te betalen en zou dus heel
gaarne zoo gauw mogelijk nog 'n gelijk bedrag ontvangen. Mijn ets heb 'k gebeten
met oud zuur zoodat er ongeveer niets op stond en 'k hem heelemaal over moet
teekenen wat 'n vreeselijk werk is, dat begrijp je - want 'k moet elk lijntje onder de
vernis op zoeken en weer na trekken. 't Is afschuwelijk!
In Pulchri heeft het
[1:2]
bestuur mijn candidatuur ingetrokken omdat 'k niets heb willen inzenden. Volgens
de wet! Laat mij ditmaal niet zoo lang wachten, zeg - verleden week heb 'k ook al
van Mouton moeten leenen.
Adieu. Kom je niet 's hier?
t.t.
WillemWitsen
Ik heb hier aan v.d. Ende den lijstenmaker op de Luthersche burgwal 'n kleine f 200
te betalen; wees dus 'n beetje liberaal.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: 25 januari 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1189 plus half vel 1188

[1:1]
Je schrijven heb ik voorloopig laten rusten want je vergt wel wat veel van me en ik
moet tijd hebben om de verschillende emoties te bekampen. Je hebt verkeerd
gedaan met die eerste keer niet met me meê te gaan naar Aerdenhout, het heeft
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voor mij zooveel moeielijkheden gegeven die voorkomen hadden kunnen worden
e

en nu sleept het dit weêr na zich. Ter voorkoming van een 2 vergissing wil ik je nu
vriendelijk verzoeken dit keer eens zelf met me te gaan kijken aangezien het
gebleken is dat je toch liever niet hebt dat ik hierin naar eigen meening handel. Nu
mag dat dan zoo zijn
[1:2]
maar dergelijke dingen zijn van te groot gewicht en kosten mij te veel aan door
zettings vermogen om voor ‘spek en boonen’ te handelen. - Je schrijft van je goed
vinden dat ik een huis naar mijn zin vindend dit zou huren, maar zoo weinig denk
je aan onze werkelijke belangen dat je daarbij niet eens de werkelijkheid voor je
ziet en in aanmerking neemt, dat ik je gezegd heb, dat het eenige huis dat er is niet
geschikt is, dus ik, die voor de werkelijkheid sta en handelen moet voor ons allen
(geen lichte taak met een wervelwind als mijn man) kom met zoo'n los daarheen
geworpen zin niet verder. Je zei zelf nog met eenige minachting ‘o dat Sans Souci’
wel een bewijs dat wij er wel degelijk over gesproken hebben.
[1:3]
Wat je er zoo vreeslijk in vindt dat mama een huis laat bouwen dat wij van haar
huren begrijp ik niet - wij huurden tot op heden ook en dat het naar onzen zin een
huis zou worden, daar is toch alles voór. ‘Jij wilt liever zelf doen’ heel goed maar
doe dan nu vast voor vrouw en kinderen wat je past en wat wel in je bereik ligt en
stuur mij niet om hulp onder vreemden dan hebben die zinnen ten minste recht van
door je neêr geschreven te worden. Ik moet je nog op iets ernstigs wijzen en dat is,
dat onze Pam jouw hulp even hard noodig heeft als de mijne, ik sprak er met de
Juffrouw over, daar ik, er niets nog van wetend zeer getroffen was door 't geen zij
dien avond tegen je zei: dat
[1:4]
't haar onmogelijk was Pam's beentje nog naar behooren te masseeren nu zijn
spieren zoo sterk worden. Zij heeft het mij toen nader uitgelegd en ik vraag je
dringend je zoon de hulp te komen geven dien hij van je noodig heeft en waarin ik
te kort schiet. Als je het dan goed vind zullen wij samen dat Sans Souci gaan zien,
het is niet onaardig en we kunnen er eens over spreken. - O de kipjes hebben de
e

1 2 eieren gelegd die jonge kippen, hoe aardig en zoo vroeg, ze zijn zoo laat
geboren, zulke mooie eitjes, ik had ze naar je toe gestuurd als je in Am. was geweest.
Scherrenburg heb ik verzocht die kruis bessen er uit te komen halen zooals we dat
van den zomer waren af gesproken, er is veel mest noodig en hij verbaast zich en
dacht dat we dan toch bleven maar 't is toch jammer om die boompjes te laten
verworden.
[2:5]
Voorwald heb ik het nu gezegd, ik liet hem even in de keuken komen en zei dat dat
van den zomer reeds was afgesproken. ‘Daar weet ik niets van’, viel hij uit, maar
toen ik ter loops kalm zei dat dat er [noodig[?] op aan kwam en ik alleen maar dach
dat hij graag voor de mest zou zorgen kalmeerde hij. Alleen, zoo vreeselijk eigenwijs
ze hoefden er niet uit er kon wel wat tusschen gestrooid en altijd: als we toch gingen
was meer niet noodig, en toen ik er niet van af kon komen: ik zal er meneer wel
over schrijven en dan zal 't wel uitgemaakt worden. Nu Scherrenburg zegt, goed
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mest en er uit en zoo zie jij 't toch ook wel met Voorwald en Gerrit hebben we toch
weinig genoeg van die boompjes gehad. Maar we zullen er de schapen mest en
kippenmest en van de kuil bij doen enz: en dan een kar koemest waarschijnlijk Scherrenburg zal ze ook
[2:6]
snoeien op de goede hoogte.
Nu weet ik niet hoe alles moet met dat sans souci-tuintje, om dat luchtkasteel was
veel grooter en kon ik voor vast wat beginnen met enkele dingen die ik dacht meê
te nemen, en de kippenhokken enz. zouden er nog liefhebbende harten zijn die mij
op een goeden dag zeggen (aan 't verstand brengen) moeten je kinderen veranderd
en alles omverwerpen wat ik nog heb, zoo schijnt mij alles toe. Is het van veel meer
waarde een slachtoffer te hebben dan om een mensch die het verdient wat geluk
te geven, en dan nog als men er zelf slechts bij winnen kan en zooals hier het geval
is de liefhebbende harten te behouden van 3 lieve zonen en hunne
toekomst-belangen te deelen hun vreugden meê te genieten. Wees gegroet ook
van de jongetjes want Nootje zei gisteren: ‘Odo wil ook een vafie hebben’, heel
spontaan, ik vroeg of hij een ander moefie wou.
[2:5]*
25 Jan. 1902

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 29 januari 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag.
Regentesselaan 176.
29 Januari 1902.
Beste Wim,
Het was een groote teleurstelling voor ons, dat je ons aftelegrafeeren moest. Maar
kom dan, als je er pleizier in hebt, Woensdag of Donderdag, van de volgende week,
eten óók. Je moet een beetje pity met ons hebben. Want wij hadden ons er zooveel
aardige gezelligheid van voorgesteld.
Schrijf of telegrafeer dan maar even, tegen dien tijd, welke dag je 't beste schikt.
Wij hopen van harte, zooals je
[1:2]
begrijpen zult, dat je gauw weer wat op moogt knappen.
Met een flinke hand en hartelijke groeten, ook namens Jean,
je
Willem
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Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Den Haag
Datum: 3 februari 1902
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
den Haag 3 febr. 1902
Amice,
Ik dank je voor den telegraphischen postwissel, 'k hoop mij nu deze week te
kunnen redden maar 'k reken op je voor de volgende. 'k Hoop dat mijn ets van de
week klaar komt maar dan heb 'k nog minstens 'n week noodig voor de proefdrukken.
Als alles dan goed blijft gaan ('k werk tegenwoordig gelukkig met succès) dan kom
'k einde van de volgende week klaar en zal dan mijn hotel rekening te betalen
hebben. Wees zoo goed dit
[1:2]
in je oor te knoopen want dat leenen van Mouton is après tout 'n vervelende
geschiedenis. Zend mij dus zoo mogelijk Maandag of Dinsdag voor 't laatst 'n
dergelijke som. Als de ets wordt wat-i op 't oogenblik beloofd zal je er wel plezier
van hebben. 't Zal je genoegen doen te hooren dat 'k, verleden week, van iemand
die 'k alleen bij reputatie kende, (ten minste wat dàt betreft) twee partijen schaak
aan mijn broek heb gekregen - maar 't was niet zonder moeite!
Als je nog 's hier mocht komen houd 'k mij aanbevolen.
Met vriendschappelijken groet
t.t.
WillemWitsen

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 26 februari 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
26 Februari 1902
Beste Wim,
Vriendelijk verzoek ik je, den volgenden brief met je volle aandacht te willen lezen,
en er je gedachten over te laten gaan. De kwestie is allerernstigst voor ons, en ik
weet waarachtig niet, wien ik er anders meê kan lastig vallen, behalve jou, met wien
ik bijna twintig jaar goede vrienden ben geweest, en aan wiens praktisch inzicht,
zoowel als hulp, ik zooveel heb te danken.
Het is zoo jammer, dat ik nog niet wist, wat ik je nu ga schrijven, toen je hier waart,
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[1:2]
anders hadden wij er waarschijnlijk veel beter over kunnen spreken, dan dat ik,
zooals nu, alles haarfijn moet uitleggen in een brief. Maar dat is nu eenmaal zoo.
Ik zal je precies vertellen, wat de kwestie is.
Eenige dagen geleden kreeg ik onverwacht bericht van v.d. Heide den uitgever
van de N.G., dat hij Donderdag daarop bij ons zou komen, om een en ander met
ons te bespreken. Ik begon als-intuïtief al wat te vreezen, omdat hij zoo midden in
het jaar wou komen, maar ik schreef, zooals natuurlijk was, terug, dat wij hem met
genoegen zouden ontvangen.
Hij kwam en begon dadelijk te spreken over De Nieuwe Gids. Hij vertelde, dat hij
door exploitatie, als anderszins, veel
[1:3]
had gewerkt voor de N.G., en dat hij daar reeds aanvankelijke resultaten van had
gezien (bij Veenstra had de N.G. 270 abonné's, maar v.d. Heide heeft dat getal nu
op weten te werken tot 450). Maar ondanks die resultaten, had hij gezien, toen hij
zijn rekening over 't loopende jaar opmaakte, dat hij, die altijd trouw de honoraria
uitbetaalde (in tegenstelling tot de vorige uitgevers), dit jaar f 300 te kort zou komen,
en dat hij zich dus in de onmogelijkheid gesteld zag, met die krachtige exploitatie
door te gaan. Want die kostte geld, hij haalde bijzonderheden ervan aan, die ik nu
maar niet hier zal herhalen, maar waaruit voor ons bleek, dat hij inderdaad hart had
voor de zaak. Hij verzekerde ook, dat
[1:4]
als hij wèl zoo kon doorgaan, hij zich inderdaad in staat zag, de N.G. op een hoogte
te brengen dat zij zichzelve niet alleen bedruipen kon, maar ook in staat was winst
af te werpen in de toekomst. Hij stelde daarom voor, wel bedaard en vriendelijk,
maar toch niet van zijn stuk te brengen door tegen-argumenten, dat er een
naamlooze vennootschap zou worden opgericht in aandeelen van f 500 of f 1 000.
Als hij zoo f 5 000 bij elkaar had, zou hij zich daardoor, maar daardoor ook alleen,
in staat gesteld zien, met kracht en ambitie voor het tijdschrift te blijven werken, om
zoo de N.G. op een finantiëel peil te brengen, waar zij, krachtens haar streven,
behoort. Ofschoon de N.G.,
[2:5]
bij de overname, hem f 3 000 had gekost, naar hij verklaarde, zou hij toch, zeide
hij, bereid gevonden worden, zelf ook een aandeel te nemen, als wij, van onzen
kant, ook maar pogingen in het werk wilden stellen, om het ontbrekende zooveel
mogelijk aan te vullen. En met Hein Boeken zou hij ook gaan spreken, en verzocht
mij hem daarover te schrijven, om hem voorloopig in te lichten, en hem voor te
bereiden op zijn (v.d. H.'s) bezoek.
Konden wij hier echter niet in toestemmen, dan zou hij (v.d. H.) zich genoodzaakt
zien, hoewel tot zijn leedwezen, om langzamerhand te trachten den boel weer aan
een ander over te doen. Zooals je begrijpen zult, waren wij dus wel genoodzaakt,
hem te be[2:6]
loven, te doen, of, liever gezegd, probeeren te doen, waar wij maar kans toe zagen,
om tegemoet te komen aan zijn, ik moet het mij bekennen, niet onredelijken eisch.
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Maar toen hij weg was, gingen wij, om de waarheid te zeggen, zoowel Jean als ik,
er erg onder gebukt.
Want wij hadden gedacht, dat alles, naar omstandigheden, redelijk wel ging, en
nu plotseling zóó iets! Als het nu weêr op een échec uitloopt met de N.G., wat dan
te beginnen?
V.d. Heide is een man, die den indruk maakt, van een beschaafd en fatsoenlijk
mensch te zijn: hij is oud-officier, en even in de 30. Jean is nu bezig aan haar fa[2:7]
milie te schrijven, om wat gedaan te krijgen, maar je weet zelf misschien wel, hoe
familie, d.i. hier neven en nichten, over 't algemeen zijn. Mevrouw van Stuwe,
ofschoon ze in 't geheel niet is, wat men noemen kan, rijk, heeft toch de goedheid
gehad, zelf voor f 1 000 te teekenen, maar zij heeft veel kinderen, en waar de rest
dus vandaan moet komen, blijft zeer de vraag. Want Jean's familie, waaronder er
wel zijn, die het heel goed zouden kunnen doen, bestaat over 't algemeen uit
menschen, die heelemaal geen idee hebben van kunst of letteren, zooals de meeste
menschen trouwens, en al is het dus geen eigenlijke gift, wat hier gevraagd wordt,
blijft het toch ten hoogste dubieus, of
[2:8]
die menschen bereid zullen worden gevonden, hun geld in een onderneming te
steken, die geen onmiddelijke winst afwerpt.
In mijn particuliere macht is, op het oogenblik, zooals je weten kan, niets. Dat
maakt mij wel een beetje verdrietig en verlegen, en ik kom nu, na eenige aarzeling,
tot jou, om je te vragen, of je misschien, hetzij door daadwerkelijken steun (waarvoor
ik je dan zou willen verzoeken, je tot den uitgever te wenden, van wien je alles dan
nog eens haarfijn kunt hooren, precies zooals hij 't òns heeft gezegd) hetzij door
goeden raad ìets zoudt kunnen bijdragen, om ons te helpen uit de inderdaad precaire
positie, waarin wij op het oogenblik verkeeren.
[3:9]
Nog afgezien van de finantieele kwestie, ofschoon dat toch wel de hoofdzaak is, is
het buitendien zoo verschrikkelijk beroerd, als men 16 jaar lang aan het hoofd van
een onderneming heeft gestaan, waarvoor men leefde, die dan nog telkens te zien
wankelen door de harde werklijkheid.
Ik weet niet precies, waar je op 't oogenblik bent: ik stuur dus deze maar naar je
adres in Amsterdam, en buitendien een briefkaart naar 't hotel, voor 't geval je daar
nog mocht zijn, met bericht, dat er in A. een brief voor je ligt. Dan kan je hem wellicht
laten opzenden naar je. Want je zult misschien begrijpen, dat er eenige haast is bij
de zaak, daar de uitgever
[3:10]
ons zeide, dat hij graag zoo spoedig mogelijk zou willen weten, wat de vooruitzichten
e

waren voor het 2 halfjaar.
Ik eindig nu maar.
Ontvang hartelijke groeten, ook namens Jean, van
je
Willem
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Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: 26 februari [1902]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1175 [A]

[1:1]
In mijn kringetje van ‘dogmatische begrippen’ paste niet, Willem Willem Willem,
paste niet, mammeselle op geblazenheid die jou arme arme stakker zoo schromelijk
van ons zuivere leven heeft afgevoerd op zoo misselijke wegen. Arme arme stakker
altijd weêr dat getroffen
[1:2]
zijn door een woord dat op wankelen grond valt. O, die Sara's op de wereld, maar
jongelief, arme stakker (och en dan te denken hoe je 't Karsen zoo duidelijk had
gemaakt!) waarom mijn door jou zoo dikwijls erkende edelmoedigheid je niet tot
hulp genomen och arme waarom niet gevoeld wat je zag in mij, opmerkte, waarom
dit in je brein verwerkt en in woorden die mij verleidden, waarom mij niet van den
beginne duidelijk gemaakt; veelmaals vroeg ik het; mij die je 3 jaren bijna dagelijks
hebt bij gewoond zonder verheling: ‘wat voor jou werkelijkheid is, het leven is voor
mij slechts beschouwing’ zoo had je tegen me moeten spreken dán had ik je
[1:3]
zooveel [meèr[?] gegeven. Je briefje dat ik aan mijn ontbijt kreeg is leelijk,
onvriendelijk en zoo heel ver van de broederlijke liefde die me voor werd gegoocheld.
O die Sara's maar ook o die ijdelheid van vele mannen: stakkers stakkers en zelfs
elk woord van mij heeft hen altijd beleedigd - arme zieke arme mistletoe die den
goeden den je vochtigen grond niet hebt weten te woelen maar ook welke zoete
redevoeringen, welke middelen gebruikt de verleider en dan komt in opstand al wat
zuiver en wáar in mij tegenover je heeft gestaan en dán moet ik dan lang[1:4]
zamerhand tot de waarheid komen dat: verleider, verrader vleier, en vader, niet
onwillekeurig zoo licht zich voegen. Och arme, arm arm Willem ik heb je zoo hoog
gehouden Willem Willem en wat verdiende je, misleid mensch - nooit begrepen ('t
is moeielijk voor je) in je tiranniek doen zwichten in je gewoonte van overwinningen
en, nu in eens voor dit te staan: het leven laat zich voor mij niet meer buigen er
bestaat iets dat sterker is dan al mijn steeds zegevierende kracht, ik heb mijn
zwakheid getoond mijn gebrekkelijkheid en Willem Witsen staat in de barmhartigheid
van zijn vrouw die indien zij nú handelde anders dan zij doet tegen haar gevoel zou
handelen
[1:1]*
als zij dit verhoeden kan doet ze het nooit, de dogmatische begrippen van een ander
neemt zij niet aan omdat haar natuur in dergelijke taaie kost niet aardt. Van mijn
opofferend leven naast een tiranniek man zijn dit de gevolgen. Jij kunt wel zeggen
dat we verder uit elkaar gaan. Waarom kún je mij gelooven daar alle andere woorden
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een indruk hebben gemaakt nu dit, weêr een ommegooi zou geven, neen jongen
je maakt als je wilt te veel indruk om dan weêr iets anders te willen doen accepteeren.
Begrijp je me nu, mij geteisterde?
niet gezonden
26 Febr.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede?]
Datum: [26 februari? 1902]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1175 [B]

[1:1]
Ja, waarom zit ik hier aan mij zelf overgelaten ten prooi aan zulke oogenblikken.
Dat je zegt een hékel aan mij te hebben, zegt mij niets; je hebt mij zooveel gezegd,
van allerhande, waarom zou dat meer indruk maken dan 't andere. Als jij hebt wat
je nu wilt en meent te moeten willen dan is die hekel weg. Dan zou ik weêr in je
liefde staan boven die ij-d-ele deernen. Wel nu zal ik het eens doen, mijn goede
lieve kinderen zullen een kransje boven mijn hoofd vlechten van hun handjes, ik sta
niet zonder liefde als ik het beleven mag en de sterkte houd. O God welk
oogenblikken ken ik!
[1:2]
O, als ik 't alleen kan, ik ben niet wat ik jou lijk, ik ben daarin zoo nederig vreesachtig,
ik heb niets dan een geteisterd goed willend hart voor die arme lieve rijke mannetjes,
een geduldige natuur, maar een geteisterd harte - en daar toe hoort zoo veel kracht
om die jeugd te geven wat goed voor ze is. O jouw ruime kring? - Wat is jouw ruime
kring? Een al geheel voorbij zien van alles behalve je zelfvoldoening - mijn enge
kring die jij zoo vreest, mijn groote eigen-zonnige, innerlijk dat zoo geteisterd werd,
dat toch alles moest zijn voor en moet zijn nu voor ons 3-tal en voor ons oudste
[1:3]
die zooveel zorg noodig heeft, wat doe jij in je ruime kring arme verdoolde, dien nu
dit leven wat zwaar valt. Ja erg is het voor je, jij die nooit begrepen hebt, in je tiranniek
doen zwichten, in je gewoonte van overwinnaar, en nu in eens voor dit staat; het
leven laat zich voor mij niet meer buigen, er bestaat iets dat sterker is dan al mijn
steeds zegevierende kracht. Je hebt je zwakheid getoond - en tevens een geloof
gekweekt aan het goede dat in je is - nu sta je in de barmhartigheid van je vrouw;
zij kan daarvan niet laten, jij zelf hebt 't mij in handen gegeven, voor jou is alle
[1:4]
aandoening van barmhartigheid en medelijden in mij gegroeid door jou die al je
zwakheid op mij uitte. Je hebt op mij gesteund met groote onbarmhartigheid en als
ik je toen niet van mij stiet, hoe zal ik het dan nu doen nu ik weet dat er een invloed
op je gewerkt heeft die je slecht genoeg kon maken om tegen beter weten in mij te
mishandelen. Je hebt dat alles durven doen, je hebt aan 't eind alles gewaagd
steunend en durvend op mijn goede natuur - maar in je verdooldheid heb je dit eene
niet gezien - waar jij op steunde en bouwde was niet de zwakheid, maar de kracht
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van mijn natuur. God helpe mij, o ik heb zoo hulp noodig maar er is niemand om
mij te helpen. Waar ik faal daar faal ik - niemand kan mij zeggen of ik beter kan
doen dan ik doe.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede]
Datum: 27 februari 1902
Verblijfplaats: UvA, UB, XXX A 46, 1177

[1:1]
27 Febr. 1902
Mijn schrijven op den van morgen verzonden brief zal je niet aanstaan maar grijp
dan ook niet meer naar die zelf-verschooning en noem niet dogma 't geen uitvloeisel
is van gevoelens van geweten en liefde. Ja liefde Willem maar niet de liefde die jij
kent, maar de liefde die tevreden maakt omdat haar geluk ook het geluk wenscht
van de persoon waarmeê haar liefde zich verbindt. Waren je liefdesuitingen meer
wijdend dan zou je het geluk gehad hebben waarnaar je nu steeds zult blijven
zoeken; je zult onvoldaan blijven als je dat gevoel niet deelachtig kunt worden. Dat
je van dit alles de kennis hebt zonder dat gevoel en de standvastigheid die je liefde
waarde geven, dat maakt voor elk een intieme omgang met jou gevaarlijk. Je intense
eigenliefde is niet te bevredigen - niet weten en nemen is liefhebben, maar wijden
en te zamen genieten, elkaar's geluk dat is de huwelijks liefde die echt en hecht is
en alleen je ontevredenheid, je dorst naar wat anders zou kunnen stillen. Ik verlang
zoo vreeselijk naar de Sinte Gudule, onze jongetjes zijn heerlijk en lief. - Praat nu
niet meer van heerschzuchtig, want ware ik dat een greintje geweest dan hadt je
me vermoord. Ik heb je gered als ook mezelve en de kinderen niet door dogma's
maar door mijn ikheid.
Bebpy.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 27 februari 1902
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
63 Jacob van Lennepkade
27 febr. 1902
Beste Willem,
Wat kom je toch altijd in vervelende dingen door die N.G. Je hebt er al heel weinig
plezier van! Ik heb allerlei zitten verzinnen om je te helpen - 't best lijkt me om maar
's met v.d. Heyde te gaan praten, misschien al morgen als 'k kan. Als 'k 't met hem
eens zou kunnen worden zou 'k mogelijk in staat zijn de N.G. te steunen of helpen
steunen, maar recht duidelijk is 't mij nog niet. Maar Willem 'k wou je eén ding vragen:
als alles mocht misloopen en je kwam in moeielijkheden, zal je dan persoonlijk mijn
hulp niet afslaan? Je weet wel dat 'k heel veel van je hoû en tusschen ons mogen
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er geen kleingeestige scrupules zijn. Bedenk dan dat waar ik over te beschikken
heb behoort aan mijn oudsten vriend.
Met 'n hartelijke hand
je
Wim
Beste groeten aan Jeanne

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 februari 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 28 Febr. 1902
Amice,
Van morgen zag ik bij van Wisselingh een eerste staat van je nieuwe ets. Ik vind
die erg mooi. Zou je mij het genoegen willen doen mij die af te staan.
Je zoudt me er erg veel genoegen mee doen. Naderhand krijg je van mij dan ook
wel een schetsje.
Waar zit je toch - we zien je nooit.
Na hartelijke groeten
t.t.
GHBreitner

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 28 februari 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176.
28 Februari 1902.
Allerbeste Wim,
Ik kan je niet zeggen, hoe je brief van gisteravond mij heeft opgefrischt en moed
gegeven! Toen je brief kwam, schrok ik, om je de waarheid te zeggen, wel een
beetje. Hij kwam zoo vreeselijk-gauw! Maar de verrassing, en de onverwachte hoop,
dat toch niet alles verloren zal wezen, troffen mij dan ook des te meer, toen ik den
brief had opengemaakt.
Je weet niet, hoe wij erin hebben gezeten; ik schreef je maar de helft, om niet
den schijn te
[1:2]
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krijgen, van te veel op je gevoel te willen werken. Enfin, je begrijpt me wel!
Je heerlijke brief, dat de kwestie je interesseert, en dat je eens met v.d. H. wil
gaan praten was een ware talisman voor mij, die mij de innerlijke rust weer wat
teruggeeft. En ook de lieve Jean heeft hij zoo'n goed gedaan! Zij uit haar
bezorgdheden nooit luidruchtig, maar zij zit nu weêr midden in de voorbereidingen
voor een nieuwen roman, en ik merkte wel, dat de zoo plotselinge
onzekerheid-van-alles haar in-den-weg-zat bij haar werk, van-tijd-tot-tijd.
Ik schrijf nu maar kort: ik wou je graag gauw doen weten, dat je brief ons beiden
zoo'n goed heeft
[1:3]
gedaan.
Het adres van v.d. Heide is: Groote Houtstraat 137: zijn handelsnaam is: firma
de Haan.
Met vriendelijke groeten, ook namens Jean, hartelijk
je
Willem

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ede?]
Datum: [1 maart 1902]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1174

[1:1]
1 Maart
Ik ben hieraan gewoon Willem en wat meen je? nu in dit briefje - altijd kwaadheid.
Waarom mij te beschuldigen, ik ben uit liefde getrouwd, ik heb geloofd, gehoopt,
geleden voor je? O hoe, wees, ik smeek het je, eerlijk, alles heb ik doorgemaakt
wat een arme ziel door kan maken. O God mijn arme arme geteisterde hart. Mag
dan mensch aan mensch doen zooals aan
[1:2]
mij is gedaan. Zoo veel geleden en dan zoo zoo zoo bedrogen te worden. Mij haten,
mij, mij, ik weet dat als je je zin hebt, je 't zelfde weêr krijgt, - ik die je vertrouwde
die zooveel opgaf om je deugden, die je oogenblik op oogenblik sprekend en
zwijgend gesmeekt heb, doe niet doe niet, ik weet niet wat in je is gevaren maar
doe 't niet, doe 't niet. En zwijgend en heil brengend de door je versmaadde kinderen!
[1:3]
Als ik zeg dat dit grove hoogst lichtzinnige vrouwenkind een fatale invloed op je
heeft uitgeoefend, dan helpt het niet of je mij haat, dan is dat zoo. Als ik zei dat je
eens moet leeren lijden om waard te worden wat 't lot je goeds geeft dan, is dit mijn
meening: ik die al die jaren met je samen geleefd heb. Ik die je heb hooren zeggen
voor dat die fatale invloed je te pakken had, ‘ik word beter.’ Waarom altijd kwaad
worden - ik was altijd die ik ben, alleen te
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[1:4]
veel mishandeld. Geen ziel op de wereld die heeft gezien wat liefde is zooals ik;
geen ziel op de wereld die meer te kort komt, geen ziel op de wereld aan wie meer
beloofd werd in de gloeiendste taal. En Willem, jij weet, als je een oogenblik je zelf
voorbij wilt zien, dat ik wel liefde verdien. O God geen prijs of lof, ik vraag alleen
rechtvaardigheid en liefde, humane liefde.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 5 maart 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
5 Maart 1902.
Allerbeste Wim,
Gisteravond ontving ik een prettigen brief van v.d. Heide, met het heerlijke nieuws
over de N.G. Ik kan je niet zeggen, hoe gelukkig wij zijn nu, na al de zorg van den
laatsten tijd, en hoe wij elkander blijde aankeken, toen v.d. H.'s brief gelezen was.
Dank je wel, hoor beste, trouwe Wim, ook namens Jean, die voor haar werk, haar
rust waarachtig wel noodig heeft. Je
[1:2]
weet niet, hoeveel goed je hebt gedaan, en hoe dankbaar ik mij jegens je voel.
Geloof mij, met twee hartelijke handen, en van Jean veel vriendel. groeten
je vriend-voor-altijd
Willem.

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 maart 1902
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
63 v. Lennepkade
6 mrt. 1902
Beste Arthur, 'k ben gisteren avond terug gekomen; 't was après tout misschien
jammer dat je B.'s invitatie niet hebt aangenomen, - ik had je ten minste er graag
bij gehad. Ik heb met de drie jongetjes gewandeld en ze hebben me van alles verteld,
allemaal tegelijk, ook van joù. Pam had 'n heerlijk dagje en ik ook behalve de scenes
later. Ik moet je noodig alles vertellen voor je naar E. gaat - maar aanstaanden
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Zaterdag kan 'k niet, onmogelijk. Ik zal je alles wel vertellen. Kan je Woensdag?
en

Dan kun je den 15 naar E, gaan, als je wilt. Jìj bent de eenige die me misschien
nog helpen kan.
Ik ben in 'n vreeselijke toestand.
Hartelijk gegroet
Wim

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Ede
Datum: 29 april 1902
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
Ede 30 april 1902
Beste Arthur,
Ik blijf hier tot de verhuizing achter den rug is, - dat zal wel zijn half mei, zoodat
je mij niet vindt in Amsterdam voór Woensdag 21 mei. Er is hier 'n massa te doen
- mijn atelier heb 'k verkocht en gisteren is hier openbare veiling gehouden door
den notaris. Vandaag worden al die hokken en dingen weg gehaald - 't is afschuwelijk
om te zien - 't meeste heb 'k zelf getimmerd, en nu slepen de joden 't weg - 't wordt
'n kale boel! - Betsy is op reis maar komt een dezer dagen terug - 'k zal je brief voor
haar bewaren. De jongens zitten hier bij me
[1:2]
binnen; ze mogen niet uit met dit gure weêr - ze hoesten alle drie. Maar ze
amuseeren zich best.
Zoodra 'k in Amsterdam ben zal 'k je schrijven - 'k heb je veel te vertellen; ik moet
mijn heil nu maar zoeken in mijn werk, als 'k ten minste kan werken.
Ik lees hier alle engelsche boeken die mij onder de hand komen.
Ik heb met Betsy veel gepraat; ze heeft heelemaal gelijk en 'k zal haar in niets
tegenwerken en zooveel mogelijk helpen.
Nu tot ziens, 'k ga de jongens voorlezen.
Met hartelijken groet
t.t.
Wim

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 mei 1902
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
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Dear Arthur, I hope to see you next Wednesday but not untill five o'clock in de
Bodega (Munt). If you can't meet me there please send word at once.
Yours
Will
v. Lennepkade
th

May 26 1902

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 juni 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 950

[1:1]
v. Lennepkade 4 Juni 1902
Ik ga je maar even 'n woordje schrijven moef - anders weet je niet eens dat 'k je
dikken brief gekregen heb, er staat vreeselijk veel in en mijn lot is om je te
antwoorden met kattebelletjes, want schrijven zooals 'k van mijzelf uit zou willen,
kan 'k toch niet, niet alleen uit onmacht van uitdrukking maar omdat 't onbegonnen
werk is - denk maar 's aan al die gesprekken op al die wandelingen van de laatste
6 weken. Ik heb ook geen geheim op te lossen, je kunt 't zelf nagaan denk 'k,
evengoed als ik zelf, als je maar op mijn standpunt gaat staan; maar dat moet wel
moeielijk zijn voor je omdat jezelf zoo'n heel andere natuur hebt en op zoo'n ander
plan leeft; maar je heb 'n goed geheugen en je weet alles nog wel wat we bepraat
hebben. - Als je nu weet
[1:2]
zooals toen dien avond in dat kamertje bij Mulder, hoe alles in elkaar zit dan moet
je er verder niet over denken want dan wil je er altijd wat aan verhelpen en dat geeft
maar weer verdriet en teleurstelling.
Ik heb aan Eijlander geschreven en hem zijn geld gestuurd maar 'k heb nog geen
antwoord. Die boel uit Noordwijk kwam op 'n morgen hier voor de deur in de v.
Lennepkade op 'n ijzeren motorboot. Kitty had mij den vorigen avond 'n briefkaart
geschreven dus was 't niet eens zoo onverwacht. 't Spijt me, nu je niet tevreden ben
over de Holland dat 'k 't daarheen heb laten brengen, maar enfin, 't staat daar goed
bewaard en 'k geloof niet dat de Gruyter beter is. De kosten van dat extra reisje zijn
me nog al meê gevallen, die schipper uit Noordwijk rekende maar f 35.-. Ik had je
al eerder willen schrijven maar heb gewacht tot 'k in Aerdenhout was geweest, om
je dat meteen te kunnen
[1:3]
r.

vertellen. Gisteren ben 'k met Bauer bij dien M v.d. Arend geweest en hebben we
gemeten en gedaan en alles besproken. Ik weet nu alles en kan je dus helpen in 'n
besluit maar per brief gaat 't slecht. Wanneer zal 'k 's komen? Zaterdag 14 en 'n
paar volgende dagen? Ik moet dan weer aan m'n schilderij; 't werk wil nog niets,
hoewel 'k tamelijk wel voel - wel nog die hoofdpijn maar niet zoo dikwijls en minder
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hevig. Dit omdat je er naar vraagt - 'k schrijf over mijzelf liever niet - 't is 'n prachtige
hoek grond en dunkt mìj, mooier gelegen dan Bauer en mooier dan Breitner ook.
Willem Bauer is zoo goed als beter, vertelde z'n moeder, (Suze schonk 'n kopje
thee) en kan weer aan 't werk. Je huis kan dus als er 'n beetje gang achter gezet
wordt, over 'n jaar klaar zijn; maar we moeten dan eerst bespreken hoe je 't hebben
wilt van ligging en grootte enz. W.B. zal wel gauw
[1:4]
met 'n plan klaar zijn. - Wat dom van me om je in Utrecht zoo alleen te laten staan!
'k Heb er zoo'n spijt van gehad in den trein en daarom telegrafeerde 'k. Maar 'k
dacht dat alles zoo goed zou gaan (die Ko ook om er niet te zijn) - omdat er nogal
tijd was.
Van die fiets begrijp 'k niets, - hij stond wel op 't reçu want 'k heb er met den chef
nog over gesproken omdat 'k dacht dat hij er niet op stond. Maar ze hebben 'm zeker
niet meê gegeven.
en

r.

Schrijf me 's of 'k den 14 zal komen? Ik heb bedenktijd gekregen van M v.d.
Arend tot 20 Juni - 't geld heb 'k er al voor liggen. Ik schrijf nu maar niet meer - 'k
heb er hoofdpijn van en 't is zoo warm, zoo warm! 'k Bepraat alles verder liever, 't
is al gauw, Zaterdag over 'n week. Maar schrijf even of 't goed is anders durf 'k niet
te komen.
Dag lieve Moeder, dag lieve jongetjes

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 juni 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 951

[1:1]
Amsterdam 12 Juni 1902
Van morgen ontving 'k je laatsten brief Beb, dank je wel - 'k schrijf nu even om te
zeggen dat 'k probeeren zal 'n rondreisbiljet te krijgen en dat 'k, met 't oog op alles
wat er nog te doen is, aanstaanden Dinsdag zal gaan. Mocht 'k laat aankomen dan
r.

ga 'k in 't hotel, en dan zie je me wel Woensdag. Ik ga nu naar D van der Horst
vragen om thijmpillen voor Pam en zal voor 't andere zorgen.
[1:2]
Als 't niet was dat 'k je graag wou spreken over dien grond in Aerdenhout, - de
bedenktijd is 20 Juni om - dan zou 'k mijn komst evengoed kunnen uitstellen tot
later; maar laat 't nu maar zóo afgesproken zijn, - 't doet er ook niets toe of er kamers
nog niet behangen zijn. Tot Dinsdag of Woensdag dus.
Dag,
W.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
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Plaats: Brussel
Datum: 23 juni 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 952

[1:1]
Brussel 23 Juni 1902
Ik zal je maar even schrijven Beb, - 't vertrek gisteren was zoo plotseling - 'k kwam
e

in 'n akelige nauwe 2 klas te zitten in 'n vreeselijke atmosfeer - 'k had pijn in al m'n
ledematen van 't gedwongen zitten in dien boemeltrein en heb 't niet verder kunnen
brengen dan Ostende. Ik dacht, daar heb je ten minste de zee en 'n bad leek me 'n
uitkomst. Maar wat 'n strand! Niets dan 'n baaitje tusschen eindelooze steenen
kaden - en zoó vol en onsmakelijk dat 'k den moed niet had er in te gaan. Ik ben
toen, na wat gegeten te hebben, in den express gaan zitten naar hier, 't is wel 'n
beetje om maar 't is de groote lijn en in 'n express kan me 't zitten niet schelen en
per slot van rekening zit 'k niet langer dan anders in die boemels. Maar 't is hier snik
en 'k loop met m'n ziel onder mijn arm. Ik ga van avond nu maar verder hoewel 'k
geweldig
[1:2]
tegen de warmte op de v. Lennepkade opzie. - Je bent die dagen heel lief voor me
geweest; dat praten maakt wel vreeselijk wanhopend maar dat is ten slotte allemaal
mijn eigen schuld en dus moet 'k dat maar dragen als de rest. Ik wil graag nog 's
terug komen later in den zomer, als 'k mag. Maar je moet niet, zooals in 't treintje,
zeggen dat alles nog ànders kan; je weet wel wat we allemaal besproken hebben
op die wandelingen in Ede, en als daar iets aan te doen was, door welke
krachtsinspanning ook, dan zou 'k 't wel doen. Niemand kan 't begrijpen die er buiten
staat maar 'k heb met niemand te maken en al draaide iedereen mij den rug toe 'k
kàn niet anders. 't Eenige wat mij nu nog rust geeft is juist die oplossing; beschouw
die zelf nu maar als gebeurd en vermoei je hoofd er niet verder meê, want dàt is
vreeselijk, dat je nog altijd denkt dat 't ànders kàn!
[1:3]
Als je mama nog komt vergeet dan niet haar te vragen of ze je zoo gauw mogelijk
wilt laten beschikken over 'n bepaalde som (ongeveer 8 000. gl.) voor dien grond.
Want ten eerste kan ik zooals je weet alleen maar 'n gedeelte betalen (ongeveer 5
000.) en ten tweede zou 'k dat geld graag aan Willem en Frank terug geven, hoe
eerder hoe liever. En als zij je maar 20 mille wil toestaan, schrijf 't me dan, dan zeg
'k aan van den Arend dat hij die punt aan 'n ander kan verkoopen. Voor 't heele stuk
heb je alles in alles 25 000- noodig.
Groet de lieve mannen van me, dag Beb dag dag
W.
o.

Als die etsen niet gauw komen schrijf 't dan even, dan zal 'k door v. Wisselingh &C
laten reclameeren.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: 27 juni 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 953

[1:1]
v. Lennepkade
27 Juni 1902
Beb, bijgaande briefkaart is mij opgezonden uit Ede. Ik zit hier weer of 'k niet weg
ben geweest - 't reisje heeft me voor zoover 'k tot nog toe merken kan niet veel goed
gedaan, en mijn werk is mij vreemd - 'k hoop maar dat 'k er gauw weer in kom.
Morgen ga 'k even naar Aerdenhout om dat geld te brengen. Heb je mijn brief uit
Brussel ontvangen?
Hartelijk gegroet allemaal
W

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Ede
Datum: [1 juli 1902]
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
Beste Arthur,
Vanmorgen vertelde Stoop me dat je er Zondag bent geweest toen ‘die dikke
meneer bij U was’. 't Is wezenlijk compromettant! Nol was gekomen terwijl 'k nog
lag te slapen en bleef bij me praten terwijl 'k mij aankleedde; we zijn toen samen
gaan loopen - hij kwam mij nog even zien omdat hij dien middag op reis ging met
Mien. Heeft dat ouwe wijf je gezegd dat hij er was? Was 't mogelijk je eigen verlangen
om niet binnen te komen en hem te zien? Ik begrijp er niets van maar vind 't
vervelend dat je voor niets gekomen bent. Deze week ben 'k
[1:2]
niet hier, dán hier dán daar en elken avond bezet. Maar de volgende week hoop 'k
en

je te zien als je wilt Woensdag den 9 . Hoor 'k niets van je dan verwacht 'k je in
den middag.
Met hartelijken groet
t.t.
Wim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 juli 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 954
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[1:1]
1 Juli 1902
Beb, 'k vind dien van Hamel heel dom om je 'n kantoor aan de hand te doen in Gent.
Laat hij nu maar beginnen met je f 500 te sturen in franken en laat hìj dan aan 't
Gentsche huis vragen of ze geen relatiën hebben in Ieperen. Als dat niet lukt zul je
't aan Biebuyck moeten vragen en misschien is 't wel 't beste om dat maar dadelijk
te doen. Als 't dan blijkt dat er geen soliede huis is in Ieperen, dan blijft er niets over
dan het ons te laten zenden in bedragen van f 250 of hoogstens f 500. Maar dat is
natuurlijk niet voordeelig en aan de post weten ze dan (of kunnen ze nagaan) hoeveel
je inkomen is. Maar in 't ergste geval is dat nog zoo erg niet.
[1:2]
Maar vraag eens aan Biebuyck of dien agent de change die daar zoo'n mooie winkel
heeft niet te vertrouwen is. Hìj zal toch wel goed op de hoogte wezen.
Ik zal dadelijk schrijven om de huwelijksakte en zal die sturen zoodra 'k 'm heb.
Als ze er om vragen moet je zeggen dat je er om geschreven hebt. Verder kun je
opgeven dat ik 13 aug. 1860 te Amsterdam geboren ben, dus bijna 42 jaar ben.
Als je aan je mama schrijft vraag dan hoeveel of ze je wil voorschieten voor je
huis. Zeg dat je liever niet 'n klein huis heb maar 'n ruim met 'n grooten tuin maar
dat je moet weten tot hoe ver je gaan kunt. Misschien is 't 't best om geen som te
noemen? Dat weet jij beter dan ik. Maar als je 'n som noemt kom dan in geen
[1:3]
geval in bizonderheden en spreek van f 25 000. 't Allerbeste was dat ze je heelemaal
vrijliet en eenvoudig 'n crediet opende voor je bij v. Hamel.
Desnoods, in geval zij b.v. niet meer dan 20 000 wil toestaan, of nog minder, kun
je laten bouwen naar eigen goedvinden en 'n hypotheek nemen op je huis. Dan
hoef je maar ongeveer de helft te betalen en jaarlijks aflossen plus 'n rente van ±
2½%; dat heeft Bauer ook gedaan. Dan neem je hypotheek zooveel als je tekort
komt: b.v. als je mama je 15 000 wilt geven en de kosten zijn volgens je architect
en zijn aannemer 25 000 dan neem je hypotheek voor 10 000. Geeft je mama 20
dan neem je hypotheek voor 5.
Is juffr. nu niet weer jaloersch dat Ko gaat logeeren? - Ik heb de
[1:4]
groote portretten van Pam en Erik waarvan 'k je vertelde, thuis gekregen. Ze zijn
prachtig! - Ik heb nog niets ontwikkeld van die 36 opnamen; 't is zoo vreeselijk
benauwd hier - vandaag is er onweêr gevallen en wordt 't misschien beter. Ik kan
me jullie nou zoo goed voorstellen, nu 'k er geweest ben, in die kamers boven; 's
morgens en 's avonds en verder in den tuin en beneden en gaande naar de markt
en alles! Dat 't toch anders is als met mij begrijp 'k best en dat kan ook wel niet
anders.
Als je die etsen uitpakt en de ruitjes zijn beplakt, maak dat papier dan goed nat
en laat 't 'n poosje liggen dan kun je 't er zóo afhalen.
Nou, 'k hoop dat 'k niets vergeten heb.
Dag Beb
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Willem Witsen aan Jhr. Jan Six
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 juli 1902
Verblijfplaats: GAA, archief 331 (VVHK), inv.nr 4, map 1901-1903

[1:1]
Hoog Welgeboren Heer,
Gaarne voldoe ik aan uw verzoek: mijn naam stond correct op het adres van den
mij door U gezonden brief; 'k ben te Amsterdam geboren in het jaar '60 en heb mijn
opleiding gehad aan de Academie van beeldende kunsten, Alhier en had het
voorrecht meer speciaal onder de leerlingen van Prof. Allebé te behooren.
Met de meeste hoogachting
uw dienstwillige
WillemWitsen
Amsterdam
5 Juli 1902

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: [Hamburg]
Datum: 8 juli 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel Moser, Hamburg]
8 Juli 1902.
Beste Wim,
In Blankenese zijn we al geweest tweemaal. Vrijdag toen je weg was, per boot
heen en weer, en Zondag middag een klein eindje per aap en verder heelemaal
gewandeld. Het is een mooie weg; telkens komt men aan de Elbe. Mien zegt aldoor:
‘dat heeft Wim niet gezien, hoe jammer!’ en ‘dat had Wim moeten zien!’ Gisteren
gingen we naar Lubeck en zagen het Rathaus en een pracht van 'n kerk. Toen in
den middag, evenals naar Zandvoort - naar Travemünde. Ik had nooit eerder andere
zeëen gezien als de Noord en Zuiderzee en maakte de Oostzee mijn compliment
door er dadelijk in te
[1:2]
gaan. Geen badkoetsjes, maar badvertrekken, eenigszins in de hoogte. In het
midden een steiger en bar-hooge trappen naar beneden in het water. Geen golfslag;
het is de Lübecker-bocht, maar lekker frisch. Touwen om niet te verzuipen, zooals
in den Alster. Het water: groen, roze, blauw, grondtoon: paarschachtig - doodstil geen ruischen! Geen duinen, maar boschjes en groene landen. Bijna geen strand.
Die magere mijnheer van het Hôtel zegt dat het nu op Helgoland te koud is, maar
Mien verklaart dat hij geen bloed heeft en het dus altoos koud moet hebben. Van
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morgen zat ik vóór het bad een kwartier op den postbode te wachten, die je centjes
zou brengen. Toen liet ik hem in den steek en hij kwam netjes onder het ontbijt terug
en gaf de 500- Mark. Hartelijk dank, Wim! Nu ik die heb, vind ik ook dat we morgen
naar Helgoland
[1:3]
moeten; om 8 uur vaart de boot af bij Wiezel. Dan zijn we Donderdag avond hier
terug en kunnen Vrijdag met jouw trein naar Amsterdam. Kom je ons halen? Ik zal
een briefkaart aan de RijtuigMschij. zenden om een vigelante.
Dag Wim. Veel liefs ook van Mien.
Je
Nol.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 8 juli 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 956

[1:1]
v. Lennepkade
8 Juli 1902
Eindelijk heb 'k 't afschrift van de huwelijksacte Beb, - 'k zend je 't hierbij - geef 't nu
niet uit je handen maar laat ieder die er meê noodig heeft er inzage van nemen, anders ben je 't weer kwijt. - De grond in Aerdenhout is je eigendom; er wordt 'n
notarieele acte van opgemaakt.
Ik heb 't nog eens gezien en 't lijkt mij van heel veel belang dat je die punt erbij
krijgt. Als 'k 't geld had had 'k 't zeker in orde laten maken met de rest; maar nu weet
'k niet of 't geld er zou kunnen zijn als de akte gepasseerd wordt, dat is over ± drie
of vier weken. Dat 't zoo lang duurt komt doordat de grond van landswege opgemeten
moet worden en die landmeters schijnen den tijd te hebben. Ik heb bedongen dat
je, als je besloten bent het heele stuk te koopen, een reductie krijgt van f 550,
[1:2]
wat 'n goed ding is want de kosten van den notaris hadden we niet berekend en die
zijn ongeveer 3% dus f 240., zoodat je nog 'n winstje heb van f 310.-. Het geheel
zal dus ± f 8 000. kosten waarvan 'k, zoodra de akte gepasseerd wordt, er f 5 250.van heb liggen. Als je dus weet waarover je te beschikken hebt, laat 't me dan
dadelijk weten dan kan 'k er werk van maken. En schrijf dan eens aan Willem Bauer
of hij je huis wil bouwen. Van Breitner hoorde 'k dat hij weer in Bussum is en weer
aan 't werk. 'k Heb 't ontwerp gezien van 't huis van Breitner; 't ziet er heel mooi uit
en zal hem ± f 15 000 kosten. Onze berekening van f 25 000. is dus goed geweest,
met den grond erbij.
De foto's voor zoover 'k ze ontwikkeld heb zijn heel mooi - er zijn er twee (van de
12) die niet goed belicht waren maar welke 't zijn kan 'k niet nagaan.
[1:3]
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't Werk schiet nog niet op, 'k ben aan 't etsen en denk de volgende maand er meê
naar Mouton te moeten, maar 't kan ook wel 15 Aug. worden. Daarna zou 'k graag
nog 's komen dus einde Augustus, zou dat gaan? of September. Enfin je moet maar
's kijken wat je 't best schikt.
Feliciteer Erik voor me. Ik voel te veel schuld om je te vragen om hem 'n klappertje
van me te geven - en wat heeft 't lieve mannetje er ook aan! O, o, laat me daar niet
in komen.. Laten die dagen maar niet melancolieker voor je zijn dan anderen - 'k
ben in mijn gedachten toch wel bij jullie Beb en 'k voel alles, àlles - zooals op dien
avond.. laat 'k daar niet over schrijven.
'k Kan over niets schrijven dan zaken, zaken - maar laat me daarin ten minste je
tot hulp zijn.
Dag Beb wees met de lieve jongetjes hartelijk gegroet
W

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 22 juli 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 957

[1:1]
Amsterdam 22 Juli 1902
Lieve Betsy, je mama berekent 4% als ze spreekt van f 1 000. Ik begrijp niet dat ze
je dat wil laten betalen maar ieder geval kun je best die f 1 000. betalen dan heb je
er nog 4 000 over en daarvan kan je in den Aerdenhout ruim leven. Ik geloof dat de
kwestie is dat je mama je geen bepaalde som in handen wil geven maar dat ze wel
geneigd is je huis te betalen. Ze raadt je alleen af om zóo duur te bouwen en wil
daarom dat je Bauer geen prijs noemt. Dit lijkt mìj verkeerd: 't is voor hem veel
gemakkelijker als hij vooruit weet waaraan hij zich te houden heeft. Maar 'k weet
nu van Breitner dat hij je een mooi plan kan maken van huizen tusschen 12 en 15
duizend. Vraag hem dat en geef eenigzins aan hoe je 't wil, aantal kamers enz.
Marius Bauer z'n huis kost ook niet meer. Vraag den architect om zoo precies
mogelijk de kosten te berekenen en zend dan 't plan met de opgave aan je mama.
Bauer is allang beter
[1:2]
hij heeft tegenwoordig een teekenaar die hem veel werk bespaart. - Wat de grond
betreft: je mama kan voorloopig volstaan met f 3 000. Die andere vijf die ik betaald
heb zijn van Willem en Frank en voor die is 't net 'tzelfde of 'k ze dat nù geef of over
zes maanden ( alleen kost 't mij wat meer rente maar dat is niets. Ik verwacht elken
dag bericht van den notaris die de akte van verkoop maakt en 'k zou dan wel graag
kunnen zeggen dat ze bij van Hamel of waar je mama wil, kunnen disponeeren over
die drie duizend. Dat is dus wat 't eerst behandeld moet worden anders kan 'k die
heele punt niet koopen. 'k Wou dat 'k 't geld zelf had maar 'k kan ook niets loskrijgen.
Beb, als je mij wanhopige brieven wilt schrijven en 't helpt je, doe 't dan maar.
Wat je in dezen schreef begrijp 'k allemaal en je hebt gelijk. Maar 'k weet 't zelf ook
wel en dat is juist de reden dat 'k niet anders kon doen. Ik had 't zóó graag voor je
gedaan maar daarvoor had 'k iemand anders moeten zijn - zooals ik bèn is 't
onmogelijk, - maar 'k had 't je altijd moeten zeggen, al 10 jaar geleden en dat
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[1:3]
'k dat niet deed was laf - maar 'k hàd toen de illusie dat alles terecht zou komen..
Arme Beb, 'k voel 't allemaal wat 'k je heb aangedaan en dat schuldbewustzijn zal
nooit verminderen.
Ik begrijp waarschijnlijk wel wat Biederlack je geschreven heeft - 't is wel 'n harde
kerel en waar 't voor noodig is? Want voor de verdere notarieele akte waarbij je de
helft krijgt van wat ik bezit, heeft hij alleen een machtiging van je noodig daar je zelf
geen vermogen hebt en er verder niets te verdeelen is. - 't Is jammer dat je dat geld
o.

niet los zal kunnen krijgen (van Bernet & C ) want daarvan kon je den grond betalen;
maar 't duurt toch ook nog te lang. Maar later kun je, als je dat wil, die f 8 000. ervan
aan je mama teruggeven, 'k geloof over 'n verloop van 4 jaren. Maar voordeeliger
voor je is om 't niet te doen, omdat je 5% krijgt bij Jo.
Maar verder is Biederlack niet anders dan andere advocaten, rechters enz., - ze
beschouwen alleen de zaak als zaak en kunnen misschien niet meer anders omdat
't dagelijks voor komt. - Wij leven zoo individueel en staan daardoor zoover van ze
af. Maar 't kon wel anders! Dat is wel waar.
[1:4]
Wat je je mama wil schrijven lijkt me heel goed. 3% van 25 000 is f 750 - maar 4%
is f 1 000. Als 't je mama te veel is om 25 000 te geven dan kun je 't nog vinden door
mijn schuld aan W. en F. over te nemen. Dan is de grond van Willem en Frank en
dan betaal je hun daarvan 4% totdat je 't kunt aflossen; in dat geval zouden zij dat
goed moeten keuren en dan heb je van je mama maar 20 000 noodig. Ik begrijp
alleen niet wat die 5 000 voor haar verschil maakt.
en

Dag Beb, - 'k schrijf den 27 niet; lieve Erikman heeft wel gelijk om niet om brieven
te geven, lief van je om hem 'n klappertje van me te geven.
Dag lieve moefie, dag lieve jongetjes -

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 30 juli 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 958

[1:1]
Amsterdam 30 Juli 1902
Lieve Beb wat maak je 't je moeielijk over dien Biederlack. 't Is toch wezenlijk niet
compromettant dat je brieven ontvangt van 'n advocaat en er zijn duizend redenen
om met 'm in correspondentie te zijn behalve nou juist echtscheiding. Hij heeft mij
niet gevraagd om je adres en 'k wist heelemaal niet dat hij je schrijven zou - 'k heb
hem in langen tijd niet gezien - 'k zal hem schrijven dat je geen brieven van hem
wilt met z'n naam op 't couvert. Ik dacht dat hij je misschien gevraagd had om 'n
machtiging, met den zoogenaamden boedelscheiding, dat dan zeggen wil dat je
hem machtigt om in jouw naam op te treden; omdat er niets te verdeelen is. Van
jouw kant is 't onnoodig dat je zelf komt om de notariëele akte te teekenen, jij krijgt
al de meubelen en de helft van wat ik bezit en ik houd mijn atelier rommel - dat
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[1:2]
is de kwestie, zoo dat je aan Biederlack (als hij je daarover geschreven heeft) niets
te schrijven hebt dan: ‘Waarde heer, ik machtig U om, inzake boedelscheiding, te
handelen in mijn naam’.
't Is dunkt mij 't eenige waarvoor hij je noodig kan hebben.
Wat je mama betreft vind 'k 't heel vervelend voor je dat ze 't je niet makkelijker
maakt, schrijf erbij dat als zij mìj erover wil spreken, 'k graag bij haar zal komen, of
als ze dat verkiest wil 'k haar wel schrijven ook. Ik vrees dat Willem en Frank zoo'n
som niet voor je zouden hebben. - Ik kan op 't geld wel wachten, 't is alleen dat je
gauw zal moeten decideeren of je de heele punt wil hebben, maar 'k heb er nog
niets van gehoord.
Ik ga vandaag naar den Haag hotel ‘Twee Steden’ Buitenhof, - en zal voor die
ets wel 3 à 4 weken noodig hebben - je hoort tegen dien tijd wel van me wanneer
'k weer terug ben - maar stuur dien brief voor je mama nou naar den Haag en schrijf
er aan mìj bij of 'k haar
[1:3]
zal schrijven of naar haar toe gaan. - Misschien was 't wel goed als 'k alles met haar
besprak en over andere dingen zou 'k niet spreken.
Lieve Beb wat haal je je nou weer in je hoofd dat 't verkeerd is geweest. Je weet
toch wel alles wat we besproken hebben en dat je dàn altijd zegt, ‘Pim 't is goed 'k
zal 't doen’. En nu schijn je te vergeten dat je 't heelemaal voor mìj doet, of gedaan
hebt, en ik vrij tegenover je kom te staan zoó dat 'k je helpen kan waar 'k kàn - terwijl
je nooit dan last van me hebt gehad. 'n Onwettelijke scheiding is geen scheiding en
zou niets gegeven hebben; dat begrijp je toch wel als je maar denkt aan alles wat
we op die wandelingen besproken hebben.
Ik vind 't naar dat Ite Wandscheer net komt en er is als ik had willen komen in 't
laatst van Aug. als mijn ets af is; heb je liever niet dat 'k kom? 'k Kan ook wel in
September maar dat is nog zoo lang.
Ik ben blij dat je 's naar Brussel gaat met Ite en hoop dat je er wat aan heb voor
je zelf, dag Beb, als je soms in de Gudule komt denk dan maar aan mij, als den
vader van je jongetjes ( 'k vind 't even mooi als jìj en je bent altijd lief en goed voor
me geweest en je heb je niets te verwijten - ik alles, maar 't is beter zoó - tracht nou
geen verdriet er over te hebben.
Dag Beb

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Den Haag
Datum: 4 augustus 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 959

[1:1]
Twee Steden, den Haag, 4 aug. 1902
Ik heb dien brief dadelijk aan je mama op gezonden lieve Beb en erbij geschreven
dat voor 't geval zij mij over die zaak wenscht te spreken of te schrijven, 'k er mijn
adres bij voegde. Dat Biederlack je niet gevraagd heeft om hèm te machtigen is
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natuurlijk, dat kan iemand zelf niet vragen maar 't is usance, hoewel je natuurlijk
kunt machtigen wien je wilt of zelf komen. Dat ik je B. aanried is omdat 't alleen 'n
vorm is door de wet voorgeschreven maar verder zonder eenige beteekenis. Ik heb
je niet gevraagd om Ite's komst te wijzigen en 'k heb me niet beklaagd omdat 'k in
dien tijd nu niet kan komen; alleen heb 'k gezegd dat 't lang is tot September te
wachten, maar dat 'k dan evengoed kon komen; 'k verwachtte hier geen wijziging
in. De bedoeling van mijn vraag of je 't liever niet hebt dat 'k kom, was: heb je er
bepaald tegen; omdat je er nog niets van gezegd hebt in je brieven. Maar dien avond
op je kamertje toen ik zoo wanhopend ben geworden heb je me gevraagd: ‘wil je
nou tòch wel 's terug komen’ waarop ik heb ge[1:2]
antwoord ‘dat 'k 't er wel voor over had’ omdat 'k wel weet dat je 't recht hebt om
me dat alles te zeggen wat me wanhopend maakte. Zoo is 't ook nu met dat
‘waarom?’ We hebben daar áldoór over gesproken en 'k heb je gezegd waarom 't
voor mij noodzakelijk was en de eénige oplossing; dat 't 'n psychologische kwestie
is en 'k niet, in welke verhouding ook, tegenover je kan leven omdat 'k je daarvoor
veel te veel kwaad heb gedaan; dat 't de eénige manier is om zuiver tegenover je
te komen staan. Dat schuldgevoel blijft bestaan maar 't hoeft niet langer alle energie
en kracht in me te dooden als 'k me op 'n zuiver standpunt tegenover je voel en dat
kan alleén door wettelijke scheiding. Want om je te trouwen heb 'k je immers misleid;
- wel, ter goeier trouw, want 'k heb gedacht, 'k had de illusie dat alles in me
veranderen kon; maar ‘misleiden’ blijft 't omdat als 'k je had gezegd: ‘Beb, 'k ben
zóo en zóo en dìe en dìe dingen zijn gebeurd in 't leven dat achter me ligt’, je mij
zeker je rug had toegekeerd. - 'k Heb je dat al zoo dikwijls gezegd en je hebt zelf
ingezien dat er geen kwestie van keuze zijn kan. Ja, als alles ànders had kunnen
zijn! Maar dat heeft niet gekund omdat 't geen kwestie
[1:3]
was van neigingen die 'k had kunnen overwinnen, maar van ‘aard’, en 'k op zoo'n
heel ander plan leef! Noem me nou maar inferieur en overlaad me met verwijten en
minachting zooals iedereen geneigd is te doen, je hebt 't recht ertoe. Maar ik kan
niet anders, omdat 'k mijn persoonlijkheid, hoe verwerpelijk dan ook, niet kan
verwringen. Hadt je me dan liever dood gezien? Wel, dat kan altijd nog - dat is
waarachtig niets erg voor me. Dat 'k met je mama wil gaan spreken over dat huis,
- is heelemaal voor joù, - 'k wil trouwens tegenover de heele wereld wel zeggen dat
'k schuldig ben! Wien zou 'k vreezen, ik wil niet meer lijken dan 'k ben; en heeft
iemand die mij wil oordeelen 't verdriet dat ik heb? Wat raken mij de menschen! Die vraag over mogelijke hypotheek heb 'k vroeger al 's behandeld, Beb, in 'n brief:
je kunt àltijd hypotheek nemen ± voor de helft van wat 't huis waard is. Als je b.v.
voor f 25.000 wil laten bouwen heb je niet meer noodig dan ongeveer f 15 000 want
iedere hypotheek bank geeft je graag f 10 000 hypotheek op 'n huis dat f 25 000
waard is. Maar daarvoor moet 't huis tot op 'n zekere hoogte, geloof 'k, in aanbouw
zijn, - niet vooruit. Je mama zou dus desnoods kunnen volstaan
[1:4]
met f 12 000. Want aan Bauer kost 't huis niet meer dan f 18 000 zoodat je
gemakkelijk 'n hypotheek van f 9 000 zal kunnen krijgen. Als je nu die f 3 000 die
je noodig hebt voor de aankoop van den heele punt grond, aftrekt van de f 12 000
van je mama, houdt je f 9 000 die met de f 9 000 hypotheek er f 18 000 zijn
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voor Bauer. Dat is duidelijk? Je betaalt dan: aan je mama 4% van f 12 000 's
jaarlijks = f 480 aan hypotheek ('k geloof
3½% of nog minder)
van f 9 000 = f 315
en aan W en F (als ze
dat goedvinden) 4%
van f 5 000 = f 200
[totaal] f 995 huur.
Dus ongeveer f 1 000- en die kan je best betalen, als je in Aerdenhout woont, van
je f 5 000. inkomen. Natuurlijk betaal je minder als je met Bauer bespreekt om 't te
bouwen voor f 15 000 in plaats 18 000. Dat scheelt f 3 000 tegen 3½% = f 105
minder aan hypotheek, of tegen 4% aan je mama = f 120. In dat geval zou je mama
dus met ± f 10 000 kunnen volstaan. Maar die heb je altijd noodig. Begrijp je wel?
Dag Beb, zal 'k je die portretjes sturen of wil je wachten tot 'k ze meebreng? En
die Tholen heb je die gekregen?

W

Arnold Paul Constant Ising aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 8 augustus 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 8 Augustus 1902
Beste Wim,
Van morgen voor het ontbijt kwamen de vriendelijke beschuitjes Mien goeden
morgen zeggen. Het was een heele vreugd! ‘Wie zendt mij een postpakket?’ vroeg
Mien, ‘ik begrijp er niemendal van; weet jij wat Nol?’ De trommel zag er prachtig uit
en de beschuitjes waren keurig netjes ingepakt. Mien kende die Haagsche niet en
heeft er dadelijk eentje geproefd. Zij herinnerde zich dat je aan de koffie over
beschuitjes hadt gesproken en vindt het alleraardigst.
Bauer is in Amsterdam getrouwd, en wandelde met een stroohoedje
[1:2]
naar het stadhuis. De plechtigheid was in vijf minuten afgeloopen en om half een
vertrokken zij naar Parijs. Stumpff heeft het mij verteld; die is met zijn vrouw in een
coupeetje gegaan.
Juffrouw Stoop weet dat de rustbank in aantocht is. Maar hoe krijgen ze haar door
dat smalle gangetje? Zou het gaan als ze de bank dwars houden? ‘Wanneer of die
bank kwam?’ ‘In de volgende week!’ ‘Ja maar welken dag, want ik ga misschien uit
de stad!’ Nu, dat wist ik niet.
Gisteren vergat ik je te zeggen dat Menk de ets voor Maussie encadreert. Die
zaak is dus ook gezond.
Van nacht heb ik slecht geslapen; te laat naar bed gegaan, maar ik amuseerde
me gisteren kostelijk.
Met veel liefs, ook van Mien
Je
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Nol.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Den Haag
Datum: 9 augustus 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 960

[1:1]
den Haag Zaterdag 9 aug. 1902
Nou, lieve Beb, 'k ben bij je mama geweest; zij begon met me te zeggen wat haàr
idée was n.l. 'n huis voor je te laten bouwen, naar haàr eigen inzicht en je dat te
verhuren. Ik heb toen gezegd dat joùw idée heel anders was, nl. 'n huis te laten
bouwen naar je eigen goedvinden, waarvoor zìj je 't geld zou leenen tegen 'n
bepaalde rente, 'n huis dat dus je eigendom is, en dat je vrij wou blijven hoeveel
grond je eromheen wildet hebben en hoe groot je 't huis zou bouwen. Na wat heen
en weer praten waarbij ze me vroeg of ik dat ook zoo vond, heeft ze alles toegestaan.
Ze schrijft vandaag aan v. Hamel dat de Bouwmaatschappij om f 8 000. voor den
grond zal komen en de verdere kosten, na opgave van Bauer, zal ze betalen tot 'n
som van f 25 000 in 't geheel tegen 'n rente van 4%. Dat is dus in orde. - Martha,
die in Noordwijk logeert, en die 'k maar even zag want je mama wou met me alléen
zijn, en die toen naar de Verwey's is gegaan, vertelde me dat Bauer weer ziek is in
Bussum; maar in joùw geval
[1:2]
zou 'k hem toch maar schrijven of hij 'n plan voor 'n huis voor je wil maken met
prijsopgave - zeg hoe je 't hebben wil, hoeveel kamers, eén of twee verdiepingen
enz. en noem hem 'n som b.v. 12 à 15 000. In 't laatste geval komt de heele boel
op 'n f 23 000 en houd je f 2 000 over die je altijd wel noodig zal hebben voor 't een
of ander dat je je wil aanschaffen of voor dingen waar je vooruit niet op rekent,
omheining om den grond, in orde maken van den tuin, kosten van den Notaris, enz.
Ook moet er in begrepen zijn 't honorarium van den architect.
Wat je brief betreft, je hebt wel gelijk maar 'k zal er maar niets meer van zeggen
want dat zou altijd 'tzelfde zijn en die wanhopige brief maakt mìj ook wel wanhopig
- lief van je dat je over de jongetjes schreef, lieve brave mannen!
Je mama wou wel een en ander weten en begon er voortdurend over en met
dingen van haar zelf uit die er niets meê te maken hebben, maar 'k heb gezegd dat
'k daar liever niet over sprak maar dat 'k haar wel dit wilde zeggen dat jìj je niets te
verwijten hadt en dat alle schuld aan mìjn kant is en dat je 'n trouwe goeie vrouw
was enz. Toen zei ze: ‘'k dacht
[1:3]
dat jìj 'n goeie man was’ waarop 'k geantwoord heb ‘'k dacht oòk dat 'k 'n goeie man
was maar 't is wel gebleken dat 'k 't niet ben’. Zij vertelde me dat Willem gauw komt;
- ik ben nu van plan om Willem te schrijven of 'k hem spreken mag, om hem dat
geld terug te geven. Als dat gebeurt, mag 'k dan met hem spreken, heelemaal open,
zooals 'k tegen je zelf spreek? Mag dat, Beb? 't Is niet voor mìj, dat begrijp je wel
want 'k kan niet anders dan mijzelf beschuldigen - maar 'k voel me verplicht doordat
hij altijd zoo goed geweest is.
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Ben je nu al in Brussel geweest en is Ite bij je? Of ga je nog?
Ik weet niet of je misschien al aan Bie geschreven hebt, - als je 't niet gedaan heb
doe 't dan; die boedelscheiding duurt tòch al zoo lang, September of October - en
hoewel die niets te maken heeft met de scheiding zelf, zijn er zóo veel formaliteiten
noodig, naar 't schijnt, dat 't maar 't beste is als ze 'n begin kunnen maken. Schrijf
maar dat je hèm machtigt of 'n ander, - of dat je zelf er voor over komt, je hoort van
hem dan wel wannèer - 't duurt nog 'n heele tijd. Dàt doet er nu wel niet toe,
[1:4]
maar hij dient dan toch te weten hoe je 't verkiest.
Ik dank je voor je brief, daar sta je heelemaal in zooals je bent en 'k weet wel dat
je geen min achting voor me hebt, ik schreef dat je er 't recht toe hadt. - Och, 'k weet
't immers allemaal wel.
Ik heb je toèn in Ede ook al gezegd, in 't bosch dat 'k niet kan accepteeren al wil
je me vergeven - 'k voel me te ver van je, - niet op eén plan - o 'k had 't wel anders
gewild, als 't gekund had maar dan had 'k immers iemand anders moeten zijn! Och,
laten we er niet meer over spreken - 't geeft immers niets - maar 'k dank je voor al
't lieve in je brief Beb, - en 'k begrijp 't heel goed.
Gelukkig dat 't gezeur over dat geld met je mama nu uit is, en dat je kan doen
zooals je wilt. Mijn ets is bijna af, dus blijf 'k nog eenige weken hier om te drukken.
Zal 'k je die portretjes nog zenden?
Dag Beb
W
'k Moet gauw naar de drukkerij, als 'k soms vergat iets te schrijven komt 't wel later,
'k heb geen tijd om 't overtelezen.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 augustus 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 961

[1:1]
v. Lennepkade 63
24 Aug. 1902
Ik ben weer hier, lieve Beb, mijn ets is af en nu ga 'k weer schilderen. Je brieven
en

heb 'k beide ontvangen, ( op dien van den 13 kan 'k heelemaal niet antwoorden
omdat er zoóveel in me is waaraan 'k geen uiting kan geven en aan den anderen
kant is 't zoo vervelend om met korte banale briefjes te antwoorden op de jouwen.
Ik schrijf liever niet over mezelf en je moet Pammy maar zeggen dat Vafie heel blij
was met zijn lief briefje ( jíj voelt 't tòch wel, - en 'k kan niet anders dan je danken
voor dien brief.
Wat je in je laatsten schrijft zie ik heelemaal niet als sentimentaliteit en aan zulke
dingen en duizend anderen denk 'k dagelijks - maar wat geeft 't om er over te
schrijven! 'k Weet 't immers allemaal wel en er is niets aan te doen. Je bent zeker
nu niet thuis als je van den week nog gegaan bent - 'k hoop maar dat je wat aan je
reisje zult hebben.
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[1:2]
In Brugge moet zoo'n mooie tentoonstelling zijn van oude Vlamingen - ik had gehoopt
die ook nog te zien als ik naar je toe kom; maar dat zal nu wel in de laatste helft van
Sept. zijn, dus over 'n week of drie, als Ite dan tenminste weg is en je hebt geen
verhindering - anders kom 'k maar later in de herfst. Tegen dien tijd zal ook wel die
verdeeling van den boedel (zoogenaamd!) gebeuren want die notarissen zijn zoo
vlug niet. En zoo is 't ook met die akte van overdracht van dien grond; dat moet
eerst door 'n landmeter opgenomen worden en dan 'n kaartje van gemaakt en dan
volgt de akte. Dat zal wel October worden maar de grond is van jou en als je soms
wildet laten bouwen kan je dat doen; 'k bedoel, niets hoeft er op te wachten. Ik heb
met je mama wel gesproken over die 4% maar ze zei dat ze huizen had waarvan
ze 6% maakte! Maar nu 't haàr huis niet wordt, wordt 't voorschot 'n geldleening en
'k heb den brief van v. Hamel gezien waarin stond dat ze 4%
[1:3]
moest nemen, dat Frank en Odo dat ook betaalden. Hiermeê bedoelde v. Hamel
dat 4% weinig is, - hij heeft mìj altijd 5 of 6% laten betalen, volgens geld koers. - Als
je nu hypotheek kunt krijgen tegen 2½ (Bauer heeft mij dat 's verteld, meen 'k) dan
win je 1½% van de helft ongeveer van de heele som. Dat is niet veel iets van 100
gl. of 125. Maar daar staat tegenover dat je veel meer administratie hebt dan wanneer
v. Hamel eenvoudig de verschuldigde rente van je jaarlijksche subsidie afhoudt. En
de aflossing, later, is ook veel eenvoudiger. Ook is 't nog de vraag of je hypotheek
kunt krijgen tegen 2½. Dat zou 'k moeten informeeren. Zoo'n hypotheek is wel 'n
groot gemak als je geen geld van je mama kan krijgen, of niet genoeg - maar in de
gegeven omstandigheden zou ik 't je niet aanraden; je krijgt er veel meer zorg door.
Ik heb van Hamel geschreven (in antwoord op 'n schrijven van hem dat je mama
hem op de hoogte had gebracht van dien grond etc.,) dat 'k hem verzocht mij 'n
middel aan de hand te doen om de heeren verkoopers te kunnen verwijzen naar
hem
[1:4]
(omdat 'k liever niet die f 8 000. door mìjn handen wou laten gaan) en daarop heeft
hij me geantwoord dat hij geschreven heeft aan dien Notaris dat de som bij hem ter
hunner beschikking ligt. Dat is dus alles in orde. - Je brief aan Bie heb 'k hem
gebracht omdat 'k hem toch moest spreken over belasting die ze uit Ede van mij
vorderen over dit jaar, terwijl 'k voór Mei de verandering van woonplaats heb
opgegeven. - Ik zou nu nog wel graag van je willen weten of je geld genoeg hebt
en

tot half September of den 20 omstreeks van dien maand, òf dat je misschien wilt
dat 'k je nù wat zend? Als je genoeg hebt dan breng 'k frs. 2 000. voor je meê - dan
hoeft 't niet over de post. Maar als je 't noodig hebt kan 'k je dadelijk wel 'n 250 of
500 frs. zenden. Dan breng 'k ook de portretjes meê, ze zijn vreeselijk lief en mooi
- en als foto's prachtig.
Ja, die teekening heb 'k gezien op 't Spui vóor ze hem zonden; wat heeft-ie
gewonnen! Eilers vond 'm ook zoo mooi. Ik ben blij dat je je geld in deposito hebt
kunnen geven, maar hoû je nou wel goed contrôle? Je zal dezen wel pas krijgen
als je terug komt van je reis. Heb je 't goed gehad? en heb je gevonden in dien
streek wat je zocht?
Dag lieve Beb
W
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Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: [Londen]
Datum: [13 september 1902]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Nol, hartelijk dank voor de brieven. 'k Had je eerder willen schrijven maar 'k
kan er geen tijd voor vinden, zoo vreeselijk druk hebben we 't. 't Is mooier dan 'k 't
ooit gezien heb zou 'k haast zeggen en in alle opzichten heerlijk. We gaan faute
d'argent Maandag avond terug zoodat 'k Dinsdag nacht op de v. Lennepkade hoop
te slapen. Ik heb je massaas te vertellen en hoop je gauw te zien.
Wees hartelijk gegroet en doe Mien ook mijn vriendelijke groeten. Tot ziens,
t.t.
W.
groeten van Johnny.
Dag Nol, wel bedankt voor je groeten
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 22 september 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176.
22 Sept. 1902.
Beste Wim,
Een dezer dagen hadden wij zoo gehoopt, je hier te zullen zien. Maar nu je niet
bent gekomen tot dusver, zal ik je maar eens schrijven gaan. Want ik had je een
klein verzoek te doen, waar je misschien wel op antwoorden kunt. Jeanne's broêr,
die in den oorlog is geweest, kwam onlangs uit Transvaal terug. En hij wou nu zoo
graag weten het tegenwoordige adres van Simon Maris, (den zoon van Willem M.),
dien hij kent en wien hij schrijven wil. Zou
[1:2]
jij nu misschien weten, waar S. Maris woont, en het ons dan willen melden? Daar
zou je ons een groot pleizier meê doen.
Toen je, na je welkom bezoek bij ons, weer de deur uit waart, zei ik tegen Jean: Al
zegt Wim nu ook, dat hij gauw terugkomt, ik wed er wat om, dat wij hem toch in
geen jaar weêr zien. En 't begint er heusch al een beetje op te lijken: want eerst
kwam je brief, die je bezoek wat uit ging stellen, en sinds hebben wij niets meer van
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je gehoord, ofschoon het al naar 't eind van September loopt. En je had toch beloofd,
in 't begin dezer maand te zullen komen.
Dacht je soms, dat wij 't niet
[1:3]
vreeselijk prettig vonden, als je onze twee-eenige eenzaamheid bekijkt? Kom toch,
Wim, om een ouën vriend van je te verheugen, evenals diens vrouw, die je zoo'n
besten jongen vindt. Misschien zie je dan ook wel onzen Transvaalschen B(r)oer
die, tot Vrijdag, 's middags bij ons eet, en dan kun je hem zelf dat adres meêdeelen.
Of ben je ( dit zeg ik om je te plagen ( niet meer zoo locomotief als vroeger, door
je met zorg verkregen tegenwoordigen omvang als volwassen man. Neem dan een
karretje van-af het station, of neem de bus, die je tot vlak bij de deur hier brengt.
[1:4]
Als je werkelijk komt, dan doe je een groot genoegen aan je beide vrienden
Willem & Jeanne.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 september 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 962

[1:1]
v. Lennepkade 26 Sept. 1902
Nee Betsy 'k heb niet gelogen en je niet bedrogen - 'k haat je niet en dat je twijfelt
aan mijn liefde voor de jongetjes bewijst alweer hoe weinig je mij wilt kennen. Ik heb
afstand gedaan van hun voor joù omdat 'k ze je nooit zou willen ontnemen, voor joù
zoowel als voor hun die hun moeder niet mogen missen - hoe moeielijk 't me dagelijks
ook is. Ik heb je nooit als speelbal gebruikt en je maakt 't jezelf maar moeielijk door
je fantasieën en door de dingen zóo voor te stellen buiten de werkelijkheid òm. Ik
ben heelemaal ter goeder trouw tegenover je geweest en àl 't verdriet dat
voortgekomen is uit ons huwelijk is 'n gevolg niet van 'n gemeenheid maar van 'n
bedrogen illusie. Den Willem waarover je schrijft ken 'k niet - ik ben 't niet - 't is
iemand uit je fantasie die niets met mij heeft uittestaan. Ik erken je in àl 't goede wat
je mij hebt laten zien en er is geen zweem van hekel
[1:2]
of haat in mijn hart voor je. Integendeel een absoluut goeden wil om je te helpen
waar 'k kàn. Ik ken mijn schuld en 'k weet dat 'k je mij nooit hadt moeten laten
trouwen. Verwijt me dat niet meer want 'k ben niet slecht en klein en niet leugenachtig
en oneerlijk. Als je me zóo wilt zien dan is 't al heel gemakkelijk voor je om mij opzìj
en uit je gedachten te zetten. Maar waartoe al die nabetrachtingen die ten slotte 't
misverstand nog vergrooten!
Wat 'k van je woû? Ik wilde komen om met je te praten omdat 'k altijd hoop heb
dat 'k je nog kan helpen en 'k zou willen dat 'k jullie niet heelemaal uit 't oog hoefde
te verliezen en dat je de dingen zou kunnen zien zonder hartstochtelijkheid, objectief
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- zelfs al zouden we een van beiden - of allebei - weer trouwen wat niet meer dan
natuurlijk zou zijn. Ik heb geen ‘recht’ meer om de jongetjes te zien dus moet je 't
goed vinden, anders kan 'k niet komen. En wil je dat niet, zeg me dan ten minste
hoe je wilt: 'k kan die
[1:3]
akte van overdracht (voor den grond) niet teekenen zonder volmacht van jou - wil
je mij er verder buiten laten geef dan volmacht aan v. Hamel of 'n ander maar laat
't mij dan weten dan kan 'k er over gaan spreken met den Notaris - 'k heb de zaak
nu eenmaal behandeld tot dus ver en die menschen begrijpen er niets van. En dan
wou 'k graag weten aan welk adres 'k je geld kan sturen, of aan jezelf direct? Laat
mij nu niet lang wachten op antwoord op deze noodige dingen,
en wees allen hartelijk gegroet.
W.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Ieperen?]
Datum: 27 september 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1167

[1:1]
Zaturdag avond 27 Sept. 1902
circa 11 uur
Nu zijn allen naar bed en ik mocht er ook wel zijn want ik heb veel pijn.
Oververmoeienis en zenuwpijnen, de gewone in den rug die ik van die tergende
wandelingen wel kreeg. ‘Co’ is onder dokters handen geweest en eenige weken
zonder 't gebruik van haar rechterhand en arm geweest en ook de linker arm had
kwetsuur en kon amper gebruikt. Ite was er toen ook en daar die luidjes erg bang
voor hun hachje zijn, kwam er voor mij en ook voor de juffr. meer dan we afkonden.
Ite is buiten met de ladder door de keukenramen gevallen en zat in 't glas vast en
is er nog bovenst afgekomen. - Nu is ze sinds twee dagen beter en Ite weg. Ite was
wel goed maar o wat voor menschen worden dat! Bang voor alles in de wereld, voor
een tochtje, voor Koe, Paard en voor elk sterk gevoel van welken aard ook - alleen
zanekerig
[1:2]
zoo zoo zanekerig en betweterig - dom zoodat Pam zei: ‘Ite wat ben je toch een
bemoeial en als moefie zoo zegt zeg jij altijd anders’ en toch had hij 't aan niets aan
mij kunnen merken want 'k hield 't altijd in; je kunt 't hun niet zeggen. Mijn brief aan
je is weg en je kunt er niet tegen als ik harde dingen zeg (door je verdriet) maar je
hebt me 't recht ontnomen 't op mijn manier in orde te maken, ik heb nooit mijn
natuur mogen volgen, wat ik zeg moet ik zeggen, je hadt er in Ede nooit pijn van,
je lokte het expres uit, je weet ook waardoor 't was en nu zie ik uit den toon van je
brief dat je mij weêr gaat vergeten als zoo'n brief van mij komt. Hadt je de kinderen
gevraagd te houden dan zouden er voor jou heel wat ingewikkelder histories aan 't
licht zijn gekomen dat is mijn overtuiging, dien indruk heb je mij gegeven door wat
je van je zelf gezegd hebt. Jij kunt 't wel om mij en de kinderen gedaan hebben die
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je opgeeft, ik zie nog andere dingen, te weten: wat ik je daar schrijf, en dan dat je
niet geschikt zoudt zijn de kinderen alleen groot te brengen en dan zouden ze je
een erg blok aan 't been zijn, want
[1:3]
wat jij van ze nam was net 't lieve en nooit 't moeielijke en dat hoefde ook niet, je
hadt je werk, alleen hadt je moeten zorgen voor ontspanning voor mij. En daar zou
je nog van te kijken staan vooral als ze eens onder je eigene of vreemde handen
waren geweest. De manier waarop ik over mij zelve en jou houden schreef kwam
niet uit mijn fantasie maar uit mijn ondervindingen en de werkelijke scheiding laat
zijn invloed op mij gelden. Zoo'n scheiding is voor joù heel anders, jij die zoo zeer
en zoo zoo láng te goeder trouw waart en zijt gebleven dat je al dadelijk in Parijs
die scène maakte (misschien uit die behoefte aan minder gezelschap waarvan je
me sprak 't geen ik wel begrijp met mijn gevoel en maar aanneem) thuis komend
dadelijk al gauw met je vrinden (een leventje! in ons huis) zonder een gedachte aan
je vrouwtje verder mijn huwelijk in zegenende en daarna denkelijk al heel gauw een
of meer vrouwen naast mij die je van je liefde door drong! Je bent ‘niet klein, niet
slecht niet leugenachtig, niet oneerlijk’, goed we meten met een andere maat (dit
wordt steeds gezegd door elke vrouw na opgedane ondervinding die de vrouw
opdoet) maar op de waarachtige dus gefopte echtgenoote moet dat den indruk
maken dat zij een voorwerp (een speelbal) voor den man is en geen mensch met
wenschen en bedrogene illusies, klagen mogen wij niet, ook ik mocht geen droefheid
laten zien! want voor 't huwelijk waren er vele beloftes en betuigingen te goeder
trouw die onmiddellijk na 't huwelijk vergeten waren
[1:4]
en de man noemt zich eerlijk en waar en niet klein (dus wat wel?), die tegenover
zijn vrouw staat als zuiver en voor haar alleen liefde voelen en die eerst haar fopt
met mindre vrouwen en dan met ‘betere’ die voor haars gelijken doorgaan en
daardoor nog minder blijken dan die maatschappelijke paria's waaronder bovendien
velen door ongeluk zoo werden. Och mijn arme jongen, ik kan mijn gevoel niet weêr
geven, als je mijn groote zoon was zou je begrijpen dat ik je nu nog toch nog goed
zou willen als je mij 't recht had gelaten en je laat me niets dan 't gezicht op droeve
vervlogen tijden uit een subjectief verdriet; 't is voor jou misschien jammer dat ik
niet meer de objectiviteit heb die me zoo zeer met jou deed meêleven, (je hebt er
wel zeer den slag van dit gedaan te krijgen,) waarvoor ik je huwde; maar zie je díe
invloed is weg of zal meer en meer verdwijnen en daarvan alleen heb ik eenige rust
te wachten, voór de rust die mij zal doen zinken en zelfs daar zie ik voor 't oogenblik
geen rust, omdat 't zoo diep zal zijn zoo diep dat ik geen bodem zie en o God voel
je de
[2:5]
wanhoop van dien dood die geen einde aan 't lijden schijnt te maken door de zwaarte
van het lijden zelf. O ik heb hoop dat 't veranderen zal ik ben immers 't strijden
gewoon en de liefde van mijn kinderen helpt me misschien later nog meer. Maar ik
ben dikwijls zoo moe en als ik die pijnen heb zoo ongerust en dat knagen, dat knagen
maakt me zoo wanhopend, nergens nergens is me op tijd een hand van genegenheid
toegestoken of een blijk gegeven van de natuurlijkste gehechtheid; niemand uit mijn
familie gaf het aller natuurlijkste blijk dat 't hun ter harte ging dat ik verdriet had.
Waarin kom ik toch te kort waarin, o zeg me toch wat 't is, waarom en wie, wie, wil,
wil dat ik verderf en verga. 't Is me net of eerst mijn moeder en toen jij bewuste werk
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tuigen zijn van een zekere wil, en wat staat jullie bij dat 't je zoo gemakkelijk wordt
gemaakt. Vader - mijn arme arme vader heeft me ‘geahnt’ en niet mogen leeren
kennen, vader voel mijn armen ik ben je kind in liefde en 'k zal niet schreien
[2:6]
niet meer vader maar mijn best doen, o vader kon ik nog goed voor je zijn, ik zie
zoo dikwijls op mijn oudste of ik denk aan 't geluk of ten minste 't genoegen dat dat
leer gierige mannetje je zou hebben gegeven, en nu Erikje met zijn berijmde Kroniek
leerend versje op versje met Pam van Batavieren en Romeinen, Noormannen en
Graven en Vorsten uit huns lands geschiedenis die gij ook zoo bemindet. Vader
mijn eenig houvast, mijn doode vader mijn eenvoudige, eerlijke Vader, natuur mensch
zonder eenige maatschappelijke bekrompenheid, ik wou zoo gaarne dat je aan ons
nog wat hadt kunnen hebben aan je dochter en aan mijn kinderen, o hadt je maar
niet moeten gaan zoo vroeg wij kunnen je niet missen, mijn jongetjes kennen je ook
en je dankbare dochter wou zoo gaarne veel voor je zijn. Vader ik wil je rust niet
storen en
[2:7]
daarom zal ik mijn best doen vader en ik mag niet meer zeggen, dan.
Ik dacht Willem dat je geen moeite meer hadt met dien grond, je schreef me dat
je 't aan van Hamel hadt overgedragen, want je wilde er liever met je naam buiten
zijn. Dan zou je ook informeeren naar geld op een lagere rente, ik krijg veel onkosten
daar, 't leven is door allerlei in veel opzichten duurder dan in de stad en de lessen
van de jongetjes zullen daartoe veel bijdragen. Dan met ziekte en 't nieuwe intrekken,
èn verhuizen - welke bezwaren zijn er aan de hypotheek bij vreemden verbonden
en men zegt b.v. hoogere kosten buiten de rente om, bij 't aangaan b.v.? Die neemt
misschien v. Hamel even goed. Kun je dat alles niet goed te weten komen om dit
of dat, wil ik dan aan Marius Bauer schrijven of is die nog weg met zijn vrouw - ik
doe 't liever niet zelf maar je weet ik kan alles, dat heb je gezien toen ik niet kon en
als laatste redmiddel naar Arthur ging. Weet je dat hij getrouwd is met die
[2:8]
eigenaardige jonge dame maar dat is voor jou alles minder vreemd dan voor mij.
Dat is jullie wereld - is dit nu weêr een beleedigend onrecht of miskenning van jou
dan weet ik niet of ik als een gek tegenover mijn ondervindingen sta en tegenover
wat je me van je zelf vertelt en dat ik 't zeg dat is iets waar je tegen moet kunnen
als je er niet tegen op ziet in die andere wereld te leven en die zelfs te verkiezen
boven mij en de jongetjes van wie je toch niet genoeg houdt - dat is toch iets daar
zullie nooit in zullen komen later als ze of onverschillig voor een vader zijn of gaan
voelen dat hij hen in de wereld bracht zonder zijn steun door dagelijksche liefde.
Maar ik wil niet de dingen zeggen om je te hinderen, zelf in opstijgende bitterheid
wil je dat toch wel van mij gelooven, niet waar Willem? Ik heb alles voor je gewild
maar je hebt 't immers gezegd: ‘je kunt je natuur niet verwringen’ en dat zou moeten
als je bij ons bleef - o 't is zoo zegenend voor een vrouw zulke woorden te hooren
als ze den man getrouwd heeft ‘omdat hij niet buiten haar kon (zoo veel van haar
hield) en geen ander middel hem zonder haar overbleef als in zee te springen die
toch reeds zoo groote aantrekking voor hem had.’
[3:9]
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Maar wat die man die zich niet kon schikken, van de natuur van die zelfde vrouw
vergde dat leek nog heel iets anders en meer op een verwringen op de wreedste
wijze en had hij dat bij tijds bedacht dan had een weinig opoffering een weinig minder
zelfzucht minder onheil en voor hen beiden en de kinderen veel heil kunnen brengen.
Wát Arthur doet hij helpt er in ieder geval een vrouw boven op, en hard is het voor
een mij, voor wie een zuivere milde behandeling reeds vergelijkender wijs een hemel
hadde zou geopend met geweld in 't ongeluk gestuwd te worden. Aan dat vaderlooze
naamlooze wichtje van die dame wordt een goede vader geschonken en mijn
jongetjes zijn 't volgend geslacht van een arme pure moeder en moeten er aan
gelooven. Amen - niet onze wil geschiede - want alle verzet helpt niet. Ik ga slapen
- ben ik gescheiden of ben ik 't niet, weten de menschen misschien reeds meer dan
ik? - Een slag is gewonnen, bij andere opwelling voel ik nu dadelijk de scheiding en
dat houdt me tegen. Ik ben aangewezen op mijn 3 jongetjes. En nu heb jij toch ook
al een volgend huwelijk in 't hoofd dus mijn medegevoel niet noodig maar eerlijk of
oneerlijk inconsequenter man is er nauwelijks - en aan dergelijke inconsequente
personen geef ik een anderen naam. Kon ik mijn Pim ons vafie nog helpen.
Goede nacht meer vermag ik niet.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 oktober 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 963

[1:1]
Amsterdam 2 Oct. 1902
Ik heb heelemaal geen moeite met dien grond Betsy maar ik kan geen initiatief
nemen om iets te doen om de zaak tot 'n einde te brengen omdat 'k geen macht
en

heb om in jouw naam te handelen sints 't uitgesproken vonnis dat den 10 Sept.
in kracht van gewijsde gekomen is en waarover B. je schreef. Ik kan niets aan v.
Hamel overdragen omdat hìj evenmin voor jou kan handelen als ik. De akte van
overdracht is op joùw naam en moet geteekend worden en dat kan v. Hamel zoowel
als ik en ieder ander als jìj maar 'n volmacht geeft. Je hebt mij dus maar te zeggen
wien je wilt machtigen om dien grond te koopen (officieus heb ik dat gedaan, maar
er moet 'n notariëele akte van overdracht van gemaakt worden) dan zal ik je 'n
volmacht op zegel laten zenden door den Notaris die je dan geteekend terug zendt.
Ik wil 't natuurlijk graag doen en als 'k van van Hamel spreek of van 'n ander is dat
alleen om mijzelf niet op te dringen.
[1:2]
Wat die geldkwestie betreft daar heb 'k nog 's goed naar geïnformeerd: 't is, nu je
mama je dat geld wil leenen oneindig voordeeliger voor je om geen hypotheek te
nemen; want als je dat doet (je zou er een kunnen krijgen voor ⅔ van de waarde)
moet je de rente betalen tegen geldcours, tegenwoordig 5 à 5½% - maar dan moet
't huis in aanbouw zijn en dan krijg je bovendien twee à driehonderd gl. onkosten,
zoo dat je alleén aan de hypotheek al over de duizend gl. zou moeten betalen en
verder 'n jaarlijksche rente van 'n kleine negenhonderd gl. terwijl je de kans nog
loopt dat ze je meer vragen als de geldcours stijgt (die is dikwijls 6%) en daarenboven

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

moet je je verbinden voor 'n zeker aantal jaren. Je mama laat je 4% betalen, zonder
onkosten, zoodat 't je zeker 'n 4 à 500 gl. scheelt, 't eerste jaar en verder jaarlijksch
'n paar. Je mama rekent er trouwens op om je dat geld te leenen; dat is onze laatste
afspraak en uit 'n brief van v. Hamel
[1:3]
dien ze mij zond blijkt dat ze er al werk van gemaakt heeft en dat v. Hamel er voor
zorgen zal. Je kunt dus aan Willem Bauer schrijven (hij is weer veel beter) om 'n
plan voor je te willen ontwerpen van 'n huis dat ± f 15 000 mag kosten - en als hij
aan 't bouwen is en je hebt 't geld noodig kun je 't aan v. Hamel vragen. Makkelijker
kan 't toch niet. Schrijf mij nu even wien je wil machtigen dan zal 'k aan den Notaris
vragen je 'n volmacht te sturen. Begrijp je 't nou goed?
Ik heb je brieven met 'n loeb bestudeerd om er geen woord van te verliezen. Ze
schrikken me niet af want 'k begrijp dat 't 'n verademing voor je moet wezen om je
eens uittespreken. Ik wil heelemaal niet dat je me hoog blijft houden en als 'k ertegen
in opstand kom is 't omdat 'k weet dat je je in sommige opzichten vreeselijk vergist.
Maar 'k zal je niet meer zeggen wat 'k ben en wat 'k niet ben want daar heb je niets
aan en 'k ben bovendien zelf schuld aan de voorstelling die je je van mij hebt moeten
maken. En als 'k 's nachts wakker lig en denk aan alles wat je schrijft en alles wat
gebeurd is en aan de lieve mannetjes dan weet 'k dat
[1:4]
jij er ook wel aan denken moet, soms, - voor mìj - hoe m'n leven geworden is, wat
'k missen moet en voelen - al spreek 'k 't niet uit - o, veel liever niet! ( en dan weet
'k dat 't geen behoefte van je is, als je zóo schrijft, om 'n gevallen mensch, 'n
ongelukkig man te trappen en te kwetsen - maar dat 't 'n uiting is van 'n te groot
verdriet, 'n uiting die je goed moet doen. En wat zou 'k er aan hebben - stèl dat 'k 't
kòn - om je tot andere gedachten te brengen? Je zou er toch maar ongelukkiger
door zijn, is 't niet?
Je hebt me nog niet geantwoord aan welk adres 'k je geld kan sturen. Of wil je 't
bij jou hebben? 'k Heb 't klaar liggen, frs. 1 000, en zal je dan over 'n week of 6 weer
1 000 zenden. Maak je maar niet ongerust over 't dure leven later, met lessen voor
de jongetjes enz. Als je de rente aan je mama betaald hebt, heb je nog f 4 000 over,
daar kun je ruim van leven. Bovendien krijg je toch 'n f 11 000 kapitaal van mij die
je altijd kan gebruiken voor de opvoeding van de jongens, waarvan ze alle drie, als
ze 't willen, kunnen studeeren.
Ik schrijf niet koud en bedacht, Betsy - 'k kan me niet op m'n gevoel laten gaan
en dat zou ook nergens goed voor zijn. Neem dit voor lief - 't is goed bedoeld al
houd 'k me aan feiten.
Wees allemaal hartelijk gegroet.
W.

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: [Den Haag]
Datum: [10 oktober 1902]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Beste Nol. Dank je wel voor je brief en 't sleuteltje, - 't spijt me dat 'k je van avond
niet zie maar 'k begrijp best dat je in deze omstandigheden liever gauw naar huis
gaat. Doe nou maar precies wat de dokter aanraadt en vermoei je niet te veel met
spelen en reizen, enz. Wees toch in godsnaam niet eigenwijs in dit opzicht! 't Beste
is om je te resigneeren en 't te beschouwen als 'n tijd die je door moet - als alles nu
weer eenmaal terecht is dan heb je weer meer plezier van je badje en je glaasje en dan ben ik misschien ook weer zoo ver dat 'k weer 's bij je kan komen en dan
zullen we er 's op drinken! Ik heb 'n wond aan de knie, 'n gat in m'n broek en 'n gat
in m'n onderbroek. Die knie begint al te genezen maar 'k mag er niet op loopen
omdat er 'n beetje vocht in is - maar niet erg. 't Ergste is dat 'k m'n kuitspieren heb
verrekt en
[1:2]
die doen zoo'n godverdommesche pijn als 'k er op sta of tracht te loopen - en dat
is toch wel 's noodzakelijk! De koetsier van mijn vader, die hier altijd nog is, kleedt
mij aan en uit en slaapt in 'n aangrenzend vertrek. Verder word 'k door al die lieve
meisjes vreeselijk bedorven - mijn zuster is zelf weer ziek en ligt te bed. Ik zit nu
den heelen dag maar portretjes te aquarelleeren en te lezen. Schrijven vermoeit
om den gedwongen houding. - Ik vrees wel dat 't lang zal duren voor 'k weer goed
loop, maar de dokter zegt dat 't heel goed te recht zal komen.
Bijgaand de geëndosseerde kennisgeving terug. Maak den brief maar open als
je wilt, en stuur me 'n verslag van de inhoud of 't briefje van Frank zelf. - Als je soms
's bij Stael langs komt, zeg hem dan dat 'k voor eerst niet in Amsterdam kom en als
hij dan spreekt van die f 75 - bewaar jìj die dan voor me, en betaal er de douairière
en

Stoop van, den 15 , als 't je niet te veel moeite is. Als je er liever heelemaal van
afziet, is dit ook
[2:3]
goed, hoor. Doe mijn hartelijke groeten aan Mien en zeg haar dat 'k erg verlang om
'n hombertje te spelen en weer 's rustig bij jullie te zijn als alles weer in orde is!
Geduld maar en wees voorzichtig & verstandig, Nol; adieu, hoû je maar goed.
Met 'n stevige hand
je
Wim

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: Den Haag
Datum: 17 oktober 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
17 Oct. 1902
Beste Nollebol,
Ik denk er al zoolang over om je 's 'n prettig briefje te schrijven maar 'k heb er
nog geen kans op gezien; en als 'k 't langer uitstel begrijp je er niets van; - 'k zou je

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

graag 's zien en met je praten over onze dingen maar hoe lang zal dat nog duren?
Ik voor mij zal nog wel eenigen tijd hier moeten zitten - dat been doet nog altijd erge
pijn als 'k probeer te loopen. Ik teeken nu maar portretjes van de meisjes,
aquarelletjes
[1:2]
en dat zou wel 'n heerlijke bezigheid zijn als 't ging - maar 'k kan niets meer.
Bovendien heb 'k zoo'n vreeselijke last van ongeduld dat de heele dag 'n marteling
voor me is. Ze zijn allemaal erg lief voor me en 'k verwijt mezelf dat 'k dikwijls
onaardig ben en stil en in mezelf gekeerd. Maar met dat al, voel 'k dat niemand iets
van me begrijpt en 'k verlang vreeselijk om weg te komen in m'n eigen dingen - en
dan is 't vreeselijk om te verrekken van den pijn als je probeert te loopen. Heelemaal
afhankelijk! 't Ergste is dat 'k niets meer zie in de toekomst, 't is geloof 'k alles kwestie
van evenwicht en dat ben 'k kwijt - zoo zelfs dat 'k met alle plezier zou crepeeren zonder eenige sentimentaliteit - ja Nollebol
[1:3]
dat is wel erg voor iemand die zóo veel van 't leven houdt - dat 't 'n uitkomst lijkt om
er mee uit te scheiden - maar er moet 'n reden wezen voor die abnormaliteit - en
wat 't is kan 'k niet begrijpen. - Ik ben toch geen détraqué en niet voor 'n kleintje
vervaard, niet bang bedoel 'k - 'k voel wel als 'n ruïne van mezelf maar zit met dat
al met 'n gezond lijf op m'n canapeetje. - Is 't dan gebrek aan levenskracht misschien?
Of ben 'k maar 'n ouwe tobber - 't is anders niet om je wat op te vroolijken, Nol, en
daartoe ben 'k toch ook graag bereid, als 'k je maar 's zag! Hoe gaat 't met je lever?
- 'k Vind 't niets erg dat je geen bier meer mag drinken, - dat is ook nergens goed
voor op onze leeftijd. - Jopie en z'n kornuiten zitten er nog voor
[1:4]
en kunnen er nog tegen, maar wij! En dat diëet zal je opknappen - 'k geloof dat we
je mogen feliciteeren zelfs al heb je diabetes - als je dan maar niet zondigt en
voorzichtig bent! 'n Glaasje water smaakt even lekker, dat is après tout allemaal
idée - en je hoofd blijft beter bij 'n schaakje of 'n ombertje - en als die knie van mij
nou maar weer beter wordt, kunnen we lange wandelingen maken, kalm aan en
baden en - enfin, 'k geloof niet dat je leven er minder om zal worden, in tegendeel,
- en je kan oud genoeg worden met diabetes. Dank je wel voor al je moeite en de
brieven, enz. Ik heb vannacht gedroomd dat 'k op m'n fiets zat, maar vastgebonden
achter 'n motor en 'k zat achterste-voren! Maar 'k ben er niet afgevallen maar 't was
'n afschuwelijke sensatie!
Dag beste Nol, groet Mien hartelijk
je
Wim

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Pwllheli]
Datum: 19 october 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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[briefhoofd Belmont, Pwllheli]

Oct.19.1902.
Beste Wim,
Nou, 'k ben blij eindelijk van je te hooren, 'k had me al verbeeld dat je ziek was.
Maar je bènt toch ook een ongeluksvogel, met dat been nu weêr! Enfin, ik heb je al
eens van een vernielde duim zien herstellen, je zal hier ook wel gauw weer van af
zijn, denk ik. Ik zal je eens een krant zenden om je te helpen den tijd zoek te brengen
terwijl je ligt. De boeken die je naar Brixham stuurde heb ik de vorige week gekregen;
je moet weten dat we al einde July daarvandaan waren gegaan en dat die menschen
ons
[1:2]
adres niet wisten. Eerst hadden we heele rare reisplannen, maar het kind werd een
beetje ongesteld in Londen, en toen zijn we naar Brighton gegaan waar we tot 16
September zijn gebleven. Je begrijpt wat een heerlijk leventje het daar was, we
hadden kamers aan de zee, het kind was vroolijk en gezond, en mijn vrouw was
niet minder gelukkig dan ik dat het zoover was gekomen. Maar ik had daar wel veel
te beredderen, aanteekenen bij den consul, het huwelijk laten afkondigen in Holland,
het kind erkennen en zoo meer, allemaal dingen waarvoor ik telkens naar Londen
moest. Toen eindelijk die geschiedenîssen achter
[1:3]
den rug waren kwam er een storm van brieven, vooral van Bertha haar familie; één
van de broers kwam zelfs over om te kijken wat voor een snuiter ik was. Ze hadden
namelijk gehoord dat ik een speciale vriend was van van Eeden, en dat was het
ergste wat ze van me hooren konden. Ik heb ze daar natuurlijk over gerust gesteld
- mijn huwelijk heeft me in Bussum zelfs zeer in discrediet gebracht. Er moeten de
gekste praatjes van me rondgaan, dat ik een zuiplap ben, en een hoerejager en zoo
meer, en als die praatjes niet uit Bussum komen begrijp ik het niet. Je moet er ook
nog bij weten dat ik met Free over zaken heb gecorrespondeerd. Nou, maar ik zit
[1:4]
hier nu goed en wel in Pwllheli - kan je het uitspreken? Bertha en ik wij kunnen het
opperbest samen vinden, de wittebroodsweken duren nu al ruim twee maanden en
er is nog niets van de nieuwheid af, 'k begrijp ook niet hoe die er af zou moeten
gaan. Je hoort alleen maar andere getrouwde menschen zeggen dat het in 't begin
anders is dan later. 't Is toch raar, bij dezen laatsten zin moest ik even opstaan om
B., die in een grooten stoel zit te lezen te zeggen dat ik van haar houd - alsof ik het
niet al eens gezegd had! Je begrijpt natuurlijk wel hoe gelukkig ik ben. 't Is zóó dat
ik er nog heel niet rustig van ben, ik bedoel die rust dat je kalmpjes je dagelijksche
bezigheden kan doen
[2:5]
[briefhoofd Belmont, Pwllheli]
en niet voortdurend naar een zelfden kant - dien van je vrouw - moet kijken. Ik ga
wel 's morgens na het ontbijt naar mijn kamer om wat te schrijven, maar ofschoon
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ik dan begin zit ik eigenlijk toch te wachten. Om 1 uur krijg ik eten - en wàt een eten!
't Is in the Criterion niets beter - en daarna gaan we wat zitten lezen, totdat Bertha
met het kind gaat wandelen, en ik, soms tenminste, weer wat ga zitten doen. Ja,
Wim, het moet wel vreemd voor jou zijn van iemand te hooren dat hij gelukkig is,
terwijl jij daar bij je zuster thuis ligt. Er zijn me contrasten in dit
[2:6]
wereldje - ik die 't hoopvol begin, en jij die jezelf een ruïne noemt. Ik zou je zoo
graag willen zeggen dat je maar moed moet hebben dat er nog veel terecht komt
en dat je wat ze noemen zwaartillend bent, maar je bent de eerste de beste niet,
en ik kan me niet voorstellen hoe ik mij zou voelen als mij het zelfde overkomen
was. Maar ik wil liever denken aan je duim en aan zooveel andere dingen die je
gehad hebt, en die een ander mensch niet weêrstaan had, en dat jij van ouwerwetsch
maaksel bent en bovendien die prachtige luchthartigheid hebt waarmeê je zeker
weet dat alles toch terecht komt, al gaat de beroerdheid nog zoo ver. Ik vind je nu
eenmaal een kerel die er altijd bovenop komt.
[2:7]
Het zal wel nummer dertien zijn, dat après tout een gelukkig symbool is, al is het
ook zoo fataal dat je er voortdurend teleurstellingen, om het maar zacht te noemen,
door ondervindt. 'k Weet wel dat het makkelijk is er over te praten, maar je weet
wel, Wim, dat ik het zoo graag anders voor je wou. 'k Verlang ernaar weêr eens bij
Polman tegenover je te zitten, en 's avonds een spelletje te schaken - daar praat ik
dan niet zooveel bij, maar je weet toch hoe ik het bedoel. De volgende week kom
ik naar Amsterdam, en ik blijf ongeveer een week. Ik hoop dat je dan maar beter
bent; anders kom ik je in den Haag opzoeken. En als je van den winter eens een
paar weken niet werkt
[2:8]
of eens wat verandering wilt hebben, niemand welkomer in Wales dan Wim. Je kan
hier prachtig wandelen, de streek aan Cardigan Bay hoort tot de mooiste van Wales.
Nou, doe nu maar je best om beter te zijn tegen het midden van de volgende
week. Mijn vrouw laat je groeten.
Een hartelijke hand van
je
Arthur.
'k Heb van Betsy niets gehoord, maar 't kan ook zijn dat ze niet wist waarheen te
schrijven. Maken de jongetjes 't goed?

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: Den Haag
Datum: 20 oktober 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 20 October 1902
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Heelebeste Nollebol je hebt m'n brief toch niet begrepen maar dat kan ook niet want
'k heb òf te veel of veel te weinig gezegd. Denk je dat 'k hier niet voor m'n plezier
lig? Nee moet je zeggen! Dat ongeduld is niet naar mijn werk en juffr. Stoop - maar
naar Greta en 'n leven dat weer de moeite waard is. Ja, wat m'n werk betreft heb 'k
geen geloof - maar dat is niet om die aquarelletjes, die evengoed wèl goed kunnen
worden - of kunnen mislukken! - maar omdat 'k
[1:2]
heelemaal naar den bliksem ben. Ik wou maar dat 'k hier kon blijven als vader of
man of oom of koetsier - maar 'k hoor hier toch niet! Begrijp je dat nou niet, Nolletje?
Ik wou dat je 's kwam! Maar hoe zouden we alleen kunnen zijn? Ja, 'k kan 't Cobi
wel vragen, maar dat vind 'k onaardig - ze zijn voor míj zoo hartelijk. Bovendien zou
'k graag willen dat ze je kende en jíj haar ook. Kom 's schaken, dat doet Jan ook en
ze zijn allemaal zoo vreeselijk eenvoudig (Arntzenius zelf ook) dat 'k niet geloof dat
[1:3]
ze je zouden hinderen.
Blij dat je geen diabetes hebt en dat 'k die lever aandoening te pessimistisch heb
opgevat. Dat diëet is niet erg - maar bier drinken zou 'k maar afschaffen, goèd is 't
nooit en zoó'n bedorven jongetje ben je toch ook niet om dat niet te kunnen laten!
Mag je rooken? Ik rook hier heel weinig; pour cause! - 'n enkele keer 'n Miel of 'n
Young lady ('k heb 'n voorraadje in m'n tasch) op m'n kamer, 's avonds. Verder
neem 'k 't voor pretext, des daags, dat de meisjes niet van tabaks lucht houden en
'k ze niet zoo wil berooken.
[1:4]
Mijn knie wordt behandeld, dagelijks, door 'n Magnetiseuse, om je 'n aap te lachen
- 'k zal er Mien later 's van vertellen, - dat is goed voor je lever, ook. - Dan wordt de
kamer donker gemaakt en gaat iedereen weg en dan gebeuren er allerlei
geheimzinnigheden. Maar de dokter die er bij is geweest heeft mij alleen rust
voorgeschreven zoodat 'k geborgen ben, wat dat betreft - en 'k laat ze maar gaan!
Nou, beste Nol, schrijf me maar 's of je komt - 'k loop al 'n beetje door de kamer
en de pijn is bijna weg.
Groet Mien hartelijk van me - met 'n hand
je
Wim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [10 november 1902]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Café Riche, Den Haag]
Maandag
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Beste Wim, ik denk nog altijd aan je handdruk, gisteravond bij 't weggaan. Wat was
't jammer, dat je wegging, want we hadden eigenlijk zoo'n massa te praten en niets
is er goed afgedaan door den korten tijd. Nauwelijks hadden we iets aangeraakt, of
we hebben 't weer laten varen. Ik wou je even vragen, kan je me niet 't pleizier doen
eens te komen een van de avonden van de week. Je kunt eten, waar je wilt, ook bij
mij thuis is mij héél aangenaam; anders eet ik bij jou, bij Riche b.v. Eten we thuis
[1:2]
dan gaan we eerst een beetje naar de Bodega en later na den eten er op uit.
Ik verlang er geweldig naar en ik moet bekennen, dat we een maand van praten
en samenzijn achter den rug hebben, zoo volop, dat alles wat daarbuiten valt in den
herinnering stukwerk lijkt.
Doe je 't? Het is eenvoudig, dat ik 't zoo dood-jammer vind, dat jij in je eentje zit
te schaken en ik zit te wachten tot je weer eens komt. Vermenigvuldig de impressie
van dezen zin met 20.
Welken avond zal 't zijn? Ik vergast me er geweldig
[1:3]
op en ik ben gauw even je gaan schrijven. Waarom zou je 't niet doen?
Wim, weet je, dat je in die eene week schraaltjes bent geworden in je gezicht?
Marie zei 't ook.
Wat een mist vanavond, poor boy.
Als je schrijft, wanneer je komt, val dan maar met de deur in huis: ik kom dan en
dan en dan doe ik dat en dat, net als van de week.
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 november 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 964

[1:1]
Amsterdam 17 november 1902
Betsy 'k heb niet eerder op je brief kunnen antwoorden omdat 'k niet in de stad was.
Ik vind 't vreeselijk naar dat je in al die dingen met Bibuyck bent geraakt. Waarom
heb je hem maar niet dadelijk naar mìj verwezen? Want er bestaat wel 'n contract
en

maar dat is geteekend door mìj en niet door jou en sints den 10 Sept. ben je zelf
rechtspersoon en nooit aansprakelijk voor mijn handelingen. Als je nog last van hem
krijgt verwijs hem dan gerust naar mij ( 'k zal hem wel te woord staan. Jou kan hij
niets maken. 't Is 'n nare kerel en 'k ben blij dat je veilig in Mechelen zit. - 't Heeft
mij erg gegriefd dat je aan v. Hamel de volmacht heb gegeven terwijl ik zoo graag
je van dienst was geweest. Ik kan nu niets voor je doen want je slaat mijn raad ook
in den wind. Ik heb je toch geschreven wat 't beste was ook wat 't huis betreft, met
Bauer.
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Je zal, vrees 'k, geen rust krijgen voor
[1:2]
je weer in Holland bent waar iedereen je naam kent en waar je niet bloot zou staan
aan onaangenaamheden. Ik heb niet meer op je brieven geantwoord omdat 'k met
den besten wil je niets kan zeggen waar je wat aan hebt. Ik heb 't al zoo dikwijls
gezegd en 't geeft je niets dan verdriet. Je ziet mij toch op je eigen manier en schijnt
nog altijd niet overtuigd dat 'k altijd en ten allen tijde bereid ben om alles voor je te
doen wat 'k kàn. Je kunt altijd op mij rekenen zelfs al ben je me vijandig en dat bèn
je zoodra 'k over mijn eigen dingen begin, dingen die toch niet uit kunnen blijven.
Ik hoop zoo dat jullie allemaal 't goed maken en zou 't zoo graag weten. Heb je dat
geld in Yperen gekregen? 'k Zend je de volgende maand weer 1040. francs.
v. Hamel heeft me geschreven dat hij alles in orde zou maken wat dien grond
betreft - 'k denk wel dat 't nu gebeurd is en je weet er waarschijnlijk méer van dan
ik - want dat is nu al 4 à 5 weken geleden. Schrijf nu aan Bauer en laat hem gauw
beginnen aan 't huis. Ik ben vol zorg voor je maar wat kan 'k doen!
Wees hartelijk gegroet.
W

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 december 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 966 en 938

[1:1]
Amsterdam 3 dec. 1902
Ik vond gisteren je brief en een van Bibuyck van den 23 nov. waarin hij dreigde tot
harde maatregelen over te gaan als hij niet betaald werd. Ik ben er erg van geschrikt
want er bestaat wel 'n contrakt en hij heeft natuurlijk de macht in handen en voor
de wet ook 't recht. Ik heb hem dan ook dadelijk dat geld telegrafisch gezonden en
hoop nu maar dat 't nog in tijds is en je nog niet in moeielijkheden bent geraakt. Hij
kan natuurlijk dadelijk je meubelen laten verkoopen en je op straat zetten en hij zou
't ook wel doen - als alles nu maar geschikt is. Ik had je toch geschreven naar
Mechelen met zijn brieven terug, heb je dat niet ontvangen? 'k Heb zoo vreeselijk
in angst gezeten dat je al in moeielijkheden bent geraakt en 'k zit er zoo machteloos
bij want wat kan 'k doen, 'k heb geen enkel recht
[1:2]
meer om me met je dingen te bemoeien en 'k weet niet eens of je mijn brieven
ontvangt en 't geld dat 'k naar die menschen in Ieperen voor je gezonden heb?
Verder in te gaan op je schrijven en me te verdedigen is me onmogelijk omdat je in
alles wat je tegen me zegt gelijk hebt, al is 't niet altijd de werkelijkheid dan toch wel
voor jouw gevoel. Maar je kunt nooit zóo veel tegen me zeggen als 'k zelf al doe en
daarom heb 'k er niets op te zeggen en beschouw 't alleen als 'n uiting voor je zelf
en als je dat helpt, stort dan al je bitter verdriet, àl je voelen en àl je pijnlijke
gedachten maar uit, Beb ik kan nooit iets voor je voelen wat lijkt op vijandelijkheid!
Iederéen is mij vijandelijk en daar ben 'k blij om en tegen over de weinigen die je
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niet genegen zijn verdedig 'k je altijd en 'k heb nog nooit 'n woord kwaad van je
gezegd. Niemand kent je trouwens als ik je ken
[1:3]
en 'k ben heel heel ongelukkig door àl die herinneringen aan onzen mooien tijd die duizenden zich voortdurend opdringende herinneringen aan al je zorg en liefde,
aan die gelukkige dagen toen alles nog goed had kunnen gaan als 'k niet zoo'n
ellendige beroerde kerel was geweest. Ik ben je nooit waard geweest en dàt is de
eenige reden dat 'k van je af heb gewild, ik heb er geen spijt van dat 'k dat gewild
heb want 'k heb 't vooruit altijd wel geweten zooals nù de werkelijkheid is en 'k heb
't niet gedaan om met dat meisje te kunnen trouwen waar jij zoo'n hekel aan hebt
en als 't toch gebeurt dan weet 'k wel dat je me vijandelijk wordt en ook dàt zal 'k
moeten aannemen als 'n noodzakelijk gevolg en maar weer zien hoe 'k dat draag.
'k Spreek hier niet lichtvaardig over hoewel je wel weer zal denken dat 'k onoprecht
tegen je ben. Ik ken àl m'n slechte eigenschappen en 'k weet wat 'k gedaan heb (
maar 'k weet ook dat 'k voortdurend moet vechten tegen mezelf en elken keer weer
slachtoffer ben van mezelf of van de mij vijande[1:4]
lijke maar ingeboren eigenschappen van mijn soort. Maar 't àndere ken 'k en heb
'k altijd gekend en gewild met m'n heele hart, en 'k heb nooit bewust slecht willen
doen. Ik ben vreeselijk ongelukkig Beb, zoo ongelukkig als er maar eén is juist omdat
'k alleen leef op m'n hart en 'k weet dat m'n hart goed is. Als je eens later aan de
jongetjes zegt wie hun vader was, zeg dan alles wat je wil en wat je zoo goed kunt
als je me zoo leelijk wilt zien maar vergeet dan niet dat eéne dat 't eenige goede is
wat 'k heb - dat er geen vader op de wereld is die meer van z'n jongetjes kan houden
want zoo is 't - en niet alleen van z'n kindertjes, van joù ook zooals 'k je altijd zie in
de duinen en van alles wat wezenlijk goed en mooi is, - 'k durf geen ets meer
aankijken die aan de muur hangt en hun portretjes niet en niets wat me aan de
Zonneberg herinnert, je weet niet hoe 'k leef en hoe 'k mezelf vervloek om alles wat
'k je aangedaan heb. Maar 't is geen zwakte en toegeven - 't is die afschuwelijke
natuur en 't gaat altijd door. Je weet dit allemaal wel, we hebben er zooveel over
gesproken en 'k heb 't je altijd wel gezegd, heb 'k niet? Arme lieve Beb, wat heb je
nou weer aan zoo'n brief, 't is niets dan verdriet en er is niets aan te veranderen.
'k Moet je nu nog even over zaken schrijven.
[2:5]
'k Heb 'n concept gekregen van den notaris betreffende de boedelscheiding. - Bie
zal 't jou ook wel sturen en als je dat zou lezen zou je 't misschien niet begrijpen. 'k
Heb nog twee en twintig duizend vierhonderd gulden over bij Jo en wou je graag
daar de helft van uitkeeren en daarom is de heele berekening zoó gemaakt dat je
die helft, onaangetast, toebedeeld wordt. Daarom zijn de meubelen die jij hebt
zoowel als die nog hier in de Holland staan geschat op f 8 000 tegen de inboedel
van mijn atelier, etsen, studies ezels, enz. op f 11 000 en heb 'k mijn schuld aan
Groesbeek niet in rekening gebracht en ook nog andere niet. Je krijgt dus elf duizend
twee honderd gulden die 'k je zou aanraden te beleggen bij v. Hamel, die zal er wel
goed voor zorgen en je 'n goede rente laten maken. Ik stuur je deze week nog
duizend veertig franken maar zal in 't vervolg die drieduizend gulden jaarlijksch
zenden aan v. Hamel, tenzij je daar bezwaar tegen hebt (maar 't is praktisch omdat
je met hem toch in relatie blijft en ik 't land uitga) en er van aftrekken de 4% of 3½%
die v. Hamel voor je zal maken van je kapitaal, zoó dat je altijd op je f 5 000.
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jaarlijksch kunt rekenen. Zal ik dat dan met v. Hamel behandelen of hoe wil je?
Antwoord hier alsjeblieft op Beb.
Wil je de jongetjes 'n klappertje geven je hoeft er niets bij te zeggen.
Wees hartelijk gegroet.
W

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 december 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 965

[1:1]
Amsterdam 3 dec. 1902
Mijn brief is net weg en daar krijg 'k je laatsten waarop 'k nu even antwoorden wil
Betsy, anders duurt 't weer langer. Stuur die Bleeker maar bij mij; - als je je wilt laten
assureeren kan 'k dat makkelijk in orde maken hier, als je 't dan maar even schrijft.
Wat 't komen betreft, had 'k je zeker in October wel gevraagd om 's te mogen komen
maar 'k heb te bed gelegen na 'n val, vier weken lang. Ik wil heel graag in Antwerpen
komen of waar je wilt, als je mij spreken wilt, ook wel in Mechelen, je hebt 't me
maar te schrijven. Wat de verdere inhoud van je brief betreft daar zal je al eenigzins
antwoord op vinden in den brief dien 'k van morgen schreef maar denk nu niet meer
dat 'k je iets heb voorgepraat - 'k heb niet de minste reden om niet open tegen je te
zijn en als je dat blijft denken kan 'k niets meer zeggen. O en zeg ook niet dat 'k niet
genoeg van je gehouden heb! Dàt is 't niet, - weet je 't nou nog niet?! 'k Heb je gevoel
nooit bedrogen, denk nu toch 's aan die lange gesprekken in de Edesche bosschen!
Wat zou 'k niet gegeven hebben om te zijn zooals je 't hadt mogen verwachten!
Begrijp me nou toch - en zoek er niet achter wat niet de waarheid is! Schrijf gauw.

W

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 6 december 1902
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdag 6 Dec. 1902.
Wim,
Dat liggen in zoo'n inrichting geeft, geloof ik, wel rust, en is dat, voor jouw ziekte,
zoo noodig. - Thuis, ben je onwillekeurig altijd bang, een ander overlast aan te doen,
houdt je ìn, of doet daardoor dingen, waarvan je dan later zelf weer de terugslag
voelt. Ook al duurt het wat lang, zou ik het maar kalm òpnemen.
Is het eenmaal voorbij, dan gaan we naar het zuiden van Frankrijk. - Jij om daar
geheel opteknappen - en ondertusschen land en mensch uit te schilderen - en ik
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om te zien of ze daar ook van dat soort werk, als ik maak, kunnen gebruiken. Want
hier is het àfgeloopen. Niets meer te doen. 't Is erg rustig maar vervelend.
Morgen avond kom ik even naar je zien.
Beste groeten en een hand.
Nieuw

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 december 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 967

[1:1]
v. Lennepkade
11 Dec. 1902
Nee lieve Beb ik kan je niet vijandig zijn en je mag je, wat mezelf betreft, uiten zoo
als je voelt zonder dat 'k ooit 'n vijandelijk gevoel voor je zou kunnen hebben, - 'k
voel 't alles voor je even sterk als jezelf en je zegt me nooit dingen zoó erg als 'k
mezelf zeg en altijd meê rondloop. Maar je brief hield 'n bedreiging in en als je
vijandig tegen me gaat handelen moet 'k me wel verdedigen - en dat briefje was
niet bedoeld om je pijn te doen - als dat zoo was en 'k was werkelijk die harde slechte
man over wien je altijd schrijft, dan zou 'k je immers nu ook niet schrijven dan had
'k immers bereikt wat 'k beoogd heb en had niets meer met
[1:2]
je te maken, - dan zou 'k misschien lachen om je leed en er in triomfeeren dat je
mijn dupe bent geworden - maar 'k lach niet Beb, allesbehalve en 'k triomfeer niet
want als er kwestie is van dupe zijn dan ben waarachtig ìk 't wel! Ik heb niets meer
van je te verwachten, zelfs niet dat 'k de jongetjes zou zien want toen 'k schreef
naar Mechelen te willen komen bedoelde 'k 't voor je eigen gemak en niet om de
jongetjes te zien - 'k zou ze niet kùnnen zien, arme lievelingen zonder zoo vreeselijk
te gaan huilen - maar we hadden daar toch samen kunnen gaan wandelen. (Dat 'k
Biebuyck dat geld zond deed 'k toch ook niet voor mijn eigen plezier - hij had mìj
toch niets kunnen maken! - maar omdat 'k bang was voor joù die onbeschermd
alleen staat en in de grootste moeielijkheden had
[1:3]
kunnen zijn; vandaar dat 'k 't telegrafisch zond - wie weet, dacht 'k, die brief van
hem aan mìj lag hier al meer dan 8 dagen, wie weet of hij haar meubelen niet al
heeft laten verkoopen en zij in de grootste zorg zit!) dat nare briefje van mij was
alleen zelf verdediging want 'k weet wat 'k doe en wat 'k gedaan heb en 't heeft zoo
moeten zijn, al weet 'k dat 't mijn ongeluk is - dat wist 'k toch vooruit ook wel, heb
'k 't niet dikwijls gezegd ‘'k heb niets van de toekomst te verwachten’ en heb jij niet
gevoeld - o 'k weet zoo precies op welke oogenblikken - dat 'k in mijn diepste hart
die scheiding niet wenschte en toch heb 'k je er toe moeten brengen zooals 'k nù
weer hard tegen je zou moeten zijn als je me vijandig werd, al bloedde mijn hart
dood. Nee, je verdient die hardheid niet en als 'k 't in m'n macht had om àl je verdriet
weg te nemen en
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[1:4]
te zijn die ‘Pim’ van 't dakkamertje in de Breestraat - 'k zou niets liever doen, niets
liever doen, - en dat is altijd de moeielijke strijd geweest, ook in dien tijd na mijn
vaders dood waarvan je spreekt, dat 'k niet mocht doen en niet kòn doen wat 'k 't
liefste wenschte. Maar je kunt dit nog niet begrijpen en 'k kan je voorloopig nog de
oplossing niet geven, misschien later - ten minste dat hoop 'k altijd; - en doe geen
vragen want je maakt 't me maar moeielijk en dan praat 'k er om heen en dan maak
je toch verkeerde conclusies. Zooals alles nu is gegaan heb je 't volste recht om 'n
hekel aan me te hebben en me alles te verwijten en als je me nooit meer zou willen
zien en niets meer met me te maken wou hebben zou 'k je geen ongelijk geven.
Integendeel. Maar denk niet, asjeblieft niet Beb, dat 'k hard wil zijn en triumfeer en
lach en je sarren wil - 'k ben al ongelukkig genoeg door de werkelijkheid en die
verkeerde voorstellingen maken 't ondragelijk en als je
[2:5]
wezenlijk ‘charitable’ wil zijn, laat 't me dan maar alleen uitvechten - helpen kun je
me toch niet. Ik wil graag in Antwerpen komen of waar ook, maar liever niet in de
eerste 14 dagen - 'k moet zóo noodig 'n schilderij afmaken en 'k kan maar niet tot
werken komen. De Revue des deux mondes heb 'k niet en 'k heb die vraag niet
kunnen begrijpen. Je brieven lees 'k met de grootste aandacht en geef me
rekenschap van elk woord - als 'k 't niet lezen kan bestudeer 'k 't met m'n loeb net
zoo lang tot 'k 't weet. - Ja, jij bent 'tzelfde meisje, dat weet 'k wel - maar Beb, is 't
je geen troost in al dat afschuwelijke verdriet dat je je niets te verwijten hebt; - je
hebt toch de jongetjes ook en eigenlijk àlles behalve den man die slecht voor je
geweest is en die je toch niet terug kunt verlangen. En ik?
Dag Beb, leg je hoofje nou maar neer en denk niet zoo veel aan alles wat gebeurd
is, en geef je rust, je heb zooveel kracht noodig! Als 'k kan komen schrijf 'k 't je wel.
Den bleeker is betaald.
Dag

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 25 december 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 968

[1:1]
Amsterdam 25 dec. 1902
Lieve Beb, van die 1 670 frs. begrijp 'k niets, 'k heb mijn schuld aan van Hamel
o

allang afgedaan en als hij nog rente kon vorderen met 1 Juli kon 't toch nooit zoó
veel zijn. Ik zal hem dadelijk na de Kerstdagen schrijven, overmorgen, om
opheldering te vragen want in ieder geval moet ik 't aanzuiveren wat hij joù in
rekening brengt. Ik begrijp niet wat 't zijn kan want rente van die f 25 000. kan hij je
pas in rekening brengen als je huis gebouwd en betaald is. Wanneer heeft hij dien
o

grond betaald? 'k Denk ongeveer 1 Nov. Hij kan je met Januari dus twee maanden
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rente afhouden van f 8 000. à 4%. Dat is dus ongeveer f 53 zoodat je van hem te
wachten hebt
[1:2]
o

o

1 Januari 1903: ongeveer f 947. Wat míj betreft krijg je f 250. in de maand sints 1
Juli; dat is dus 6 maanden = f 1 500 waarvan 'k je f 1 000 gezonden heb - f 500 in
October en f 500 in december. Je hebt dus van mìj nog van dit jaar te goed f 500
en 5% rente van je f 11 200, waarvan 'k mag aftrekken 4% rente van 'tzelfde kapitaal.
ij.

Wat 'k verder voor je betaald heb: den bleeker en bewaargeld van de M ‘Holland’
en huishuur Ieperen breng 'k je niet in rekening zoodat je rekening courant met mìj
is als volgt: je krijgt f 250 in de maand =
f 3 000
5% rente kapitaal 560
[totaal] f 3 560
waarvan af gaat f 4 van elke f 100 die je door erfenis of schenking mocht
ontvangen: dus 4% van 'tzelfde kapitaal = 448 [=] f 3 112.
[1:3]
o

o

Vanaf 1 Juli tot 1 Januari 1903 krijg je dus hiervan de helft = f 1 556 waarvan 'k
je f 1000. heb gezonden zoodat je van mij nog te goed hebt f 556. Ik zal dit geld
vóor februari (je krijgt van v. Hamel tòch) aan van Hamel zenden en vervolgens in
3 à 4 maandelijksche termijnen de jaarlijksche f 3 112.-.
Nee, Beb, 'k heb geen moeielijkheden ondervonden; alle moeielijkheid zit in
mezelf, en hoe moeielijk 't is heb je wel gemerkt in Brussel. Ik denk zoo graag aan
die paar dagen en hoewel 'k wel heel ongelukkig voelde had 'k er toch rust en dat
heb 'k hier niet. Ik wou maar dat 'k je alles kon zeggen dat zou wel gemakkelijk voor
me zijn maar 't is beter van niet, 't mag niet en kan niet - je bent zoo heel lief voor
me geweest die dagen - 'k wou dat 't altijd zòo had kunnen zijn en 'k zou àlles àlles
[1:4]
willen geven als 'k de Pimmy van toén had mogen blijven, - 'k bedoel van 10 jaar
geleden. - Enfin, 't is alles gebeurd en 'k moet nu maar zien hoe 'k verder door 't
leven kom. Bebpy 'k kan je niet schrijven zooals 'k zou willen maar 'k heb 'n gevoel
of je in Brussel wel wist wat er in me omging - al kun je niet alles verklaren; en dat
moet je ook niet willen en dat doet er ook zoo weinig toe. Maar 'k heb je heel dicht
bij me gevoeld en 'k ben blij dat je schrijft dat je ‘wel iets verder’ bent. Maar maak
nou geen verkeerde gevolgtrekkingen en zeg niet later weer dat 'k onoprecht ben
geweest want dat ben 'k heelemaal niet! en dat moèt je, dunkt me, wel gevoeld
hebben - is 't zoo niet? 'k Denk dikwijls aan de Gudule en dat kapelletje waar je me
bracht - en dat altaar - 't was heel lief en heel goed van je om me dat te zeggen en
'k doe 't ook en 'k ben je er heel dankbaar voor. Dat was wel de echte Beb en moefie
van de lieve jongetjes - nou maar niet meer hierover - 'k moest je alleen over ‘zaken’
schrijven. Ik zal misschien langer hier blijven dan 'k eerst dacht ( eerst moet m'n
werk af zijn; adres blijft voorloopig dus hier.
Dag Beb.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
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Datum: 31 december 1902
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 969

[1:1]
v. Lennepkade Amsterdam
31 dec. 1902
Lieve Beb, 'k moet je even schrijven om je te bedanken voor je brief. 't Is zoo heerlijk
als je me zoo schrijft en je weet zelf niet hoeveel je mij helpt en steunt al is alles
zoó verdrietig dat 'k 't gevoel heb of m'n heele leven verder niets anders zijn zal dat
dàt - en dat zal 't ook wel niet, want niemand weet 't en vermoedt 't zelfs, hoèveel
'k mis. Ik leef heelemaal gesloten in me zelf en m'n herinneringen en jij bent de
eénige tegen wie 'k me zou kunnen uitspreken als 't mocht maar 't kàn niet - en alle
geluk voor mìj of zelfs de illusie van gelukkige tevredenheid - is weg. En toch als 'k
alles nu na ga in de
[1:2]
stille eenzaamheid van dezen oudejaarsavond, voel 'k dat alles zoo heeft moeten
zijn en kan 'k er wel in berusten omdat 'k weet dat 't voor jou 't beste is na alles wat
er voorgevallen is als je aan me denken kunt zooals je nu schreef te doen. En
daarom ben 'k zoo blij dat we elkaar in Brussel gezien hebben en je me zooveel
hebt verteld van de lieve mannetjes en 'k me je dan voorstel tusschen hun drieën,
voor wie je àlles bent en voor wie je nog zoo heel veel kunt zijn, hun lieve en hun
moedige moefie - en 'k hoop dat jij al 't geluk bij hun zult vinden dat ik je toewensch
en dat zij zeker bij jou zullen vinden. En denk er maar niet over wat er met mìj
gebeurt - wat dat zijn zal weet 'k zelf niet maar in ieder geval
[1:3]
is 't zonder belang. Ik zou wel naar je willen luisteren maar dan moest je beginnen
met te weten hoe alles is voór je erover kon oordeelen. Van avond veertien dagen
geleden zaten we in dat café in Brussel voór we naar 't hotel gingen om te slapen,
- toen zat je me te vertellen van Koo en dat ofciertje - heb je daar niets meer van
gehoord?
Ik zal nu maar uitscheiden want 'k kan toch niet schrijven zooals 'k zou willen en
wat 'k schrijven woû heb 'k gezegd: dat je brief me zooveel goed gedaan heeft en
al antwoord 'k niet op alles, 'k lees 't telkens weer en heb er heel veel aan lieve Beb,
dat zal je wel gelooven want anders hadt je 't niet geschreven en zooals jij 't voelde
toen je 't schreef zoo voel ik 't als 'k 't lees. Ik ben nog niet in den Haag ge[1:4]
weest bij Cobi - zij is nog in Wiesbaden maar 'k zal 't haar schrijven, 'k heb in lang
niets van haar gehoord en weet dus niet of ze weer ziek is - in dat geval moet je je
niet verwonderen als je vooreerst niets hoort. Aan van Hamel heb 'k om opheldering
geschreven en zoodra 'k van hem hoor zal 'k 't je schrijven. Marie W. schreef me 'n
briefkaart om haar bezoek aan te kondigen aanstaanden Dinsdag; 'k hoop dan juist
mijn schilderij af te hebben - altijd nog datzelfde - 'k heb in zoo lang niets kunnen
doen.
Dag lieve Beb - 't is bij twaalven en nu en dan wordt er al geschoten. Wat 'n
herinneringen, wat 'n kijk op 't leven.
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Lieve lieve Beb, 'k heb wel veel misdaan maar 'k boet er wel voor.

[1903]
Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Mechelen?]
Datum: [eerste helft januari 1903]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1171

[1:1]
Wil, waarom hoor ik toch niet, je moet nu toch wel antwoord hebben van van Hamel?
Waar zit je dan? Je schilderij is af? Of niet, wat ben je toen gaan doen. Ik ben zoo
vreeselijk blij dat je het fietsen ten minste niet door mij bij voorbaat geleerd hebt, 't
zou een hatelijke gedachte te meer zijn - ik had dergelijke levenswenschen ook en
dan te ondervinden dat je er alleen aan wou door een vreemden invloed,
instinktmatig, ja daarom kon dat alles op mij geen invloed hebben en bleef alles,
treurig en lam en ongemeend. Ja o steeds vervolgt
[1:2]
het me, hoe blij ik was met dat portret van mij en hoe hatelijk het van je was - nooit
heb ik je tot zoo iets in staat geacht er dat wicht over heen te schilderen. Wat had
ik je gedaan - ik was eens blij om iets en dat was genoeg voor je! Nu wacht ik nog
steeds op de lappen van dat andere, je zei 't zat in een kist dus niemand mist er
iets aan als je 't vernietigt, ik heb 't in Brussel aldoor in mij gehad maar wou toen
die leelijke meid niet tusschen ons laten komen. Mooi is dat portret ook niet om de
kunst rijkdom hoeft het niet te blijven bestaan. Ja Willem dat
[1:3]
lange Jodenhaar ajasses daar ben je in gevangen als een luis. Doe ook dat luizen
pad weg van je hoofd daar heb je je mee bedorven. Geef mij de lappen als je nog
iets voor me voelt - o ik had nooit moeten zeggen dat dat portret mij zoo verheugde.
Kun je 't dan niet over maken? Je hebt me lang genoeg gezien en zegt me te kennen
- en je bent schilder. Denk er aan dat je me belogen hebt door me voor te praten
op de handigste wijzen dat je dat gronderige schepsel niet zou trouwen. Ofschoon
je moest weten wat ik voelde door je onoprecht naast mij leven hing je op mijn
verjaardag de vlag uit tot ik tegen Gerrit zei dat hij die weg zou halen maar dat portret
vernietigde je. - Geef mij nu die lappen van die twee portretten van dat onoprechte
wicht, je moogt 't mij niet weigeren. - Je hebt toen ook nog gezegd je zou me
schilderen in 't Koningen feest costuum o nee ik moest er niets aan veranderen dan
zou je er niet toe komen.
[1:2]*
Hoe kon je toch zoo altijd tegen me doen dat was al zooveel later toen ik dacht dat
je 't niet doen zou. Geef me dan eindelijk eens een bewijs dat je meent wat je zei
in Brussel en stuur de lappen - waarom toch niet heb je dat niet eens voor me over?
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[1:4]
Beb Je denkt misschien: nu is het weêr zoo, neen zoo is 't altijd geweest die lappen
te willen hebben is nooit uit mijn gedachten geweest en je moet 't doen als iets
werkelijk waar is - : o je wou wel dood gaan voor me, ik moest 't maar zeggen. Och
geef me toch die doeken. - Waarom niet Pim als je ze voor mijn oogen verbrandt
ben ik ook tevreden. O dat je ze niet meêbracht naar Brussel dat was niet aardig
daarom kwam je niet naar me toe onder de Gothische bogen, je wist wel dat ze toch
tusschen ons staat, ik heb meer aan die daad dan aan al je complaisance... Iets
dergelijks voelde ik in de Globe en jij ook wel.

Willem Witsen aan Willem Witsen jr.
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [januari 1903]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Lieve Pammy, hoe gaat 't met je en met dat lieven Ekie? Ik hoop maar dat jullie
gauw weer beter zijn en dat je mij dan nog eens een brief zal schrijven. Wat heeft
die Moef je toch mooi leeren schrijven; ik stond er van te kijken! En hoe vindt je 't
nou op school? Wat leer je daar wel? Rekenen en aardrijkskunde en Fransch? En
ken je nou veel jongens behalve Filib? Ik hoop dat ik gauw eens zal kunnen komen
maar eerst moet ik teekeningen af maken voor meneer Eilers. Maar dan kom ik als
de kievitten in 't land komen, weet je nog wanneer dat is?
Zijn jullie wel heel lief
[1:2]
voor Moefie? En doe je wel alles wat ze je zegt, Pam? Die lieve Moef toch; zal je
haar eens een klappertje geven van Vafie? Wat leest ze toch voor? van een
appelenman? Lees je nog wel eens in Home chat? Weet je wel, al die grappige
streken van Jumbo en de beertjes en al die andere jongens op de school van Meester
Leeuw! Schrijf me eens hoe 't gaat met 't lieve handje en of je nog wel gymnastiek
doet? Een volgende keer schrijf ik ook eens aan Erik en zal hem 'n paar
teekeningetjes sturen. Zal je 't hem zeggen? Dan moet hij voor mìj ook eens wat
teekenen.
Dag lieve Meesje, zal je gauw weer beter zijn, asjeblieft? Kan je dit wel lezen of
moet ik nog duidelijker schrijven?
Dag Pammy. Veel groeten aan allemaal, aan Moef en Ekie en 't kleine mannetje en
juffrouw van
Vafie

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Den Haag]
Datum: [voorjaar 1903?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 932

[1:1]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[briefhoofd Hotel De Twee Steden, Den Haag]
L. B. Ik schrijf je dit even om je te laten weten dat 'k morgen op de drukkerij klaar
kom en Zondag weer in Amsterdam ben; of 'k 's morgens zal gaan of 's avonds weet
'k nog niet. Als je Maandag of Dinsdag of wanneer je wilt bij me
wilt komen schrijf 't dan even, anders ben 'k licht niet thuis.
Gelukkig dat de jongetjes weer beter zijn. Dus tot gauw, hoop 'k,

W

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [mei? 1903]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 928

[1:1]
o.

[briefhoofd Van Wisselingh & C , Amsterdam]
Vondelkade 75
Lieve Betsy ik zend je hierbij wat geld en breng weer meê als 'k over eenige weken
bij je kom. Wil je mij even schrijven hoe 't met Ekie is? Arme lieve mannetje, 'k denk
er aldoor aan en verlang erg om te komen, zoodra 'k 'n beetje uit de drukte ben. 'k
Heb Pammy's briefje ook gekregen, 'n dag nà den jouwen. Wat je me schrijft over
't huis begrijp 'k zóo dat de menschen die je zeggen dat je huur hoog is niet weten
welk inkomen je hebt. Als je 4% rente betaalt van die f 25 000 dan heb je jaarlijksch
f 4 000 om van te leven en je zal langzamerhand zelf wel merken dat dat meer dan
genoeg is. Daarbij komt dat je dan 'n mooi ruim huis hebt dat altijd z'n waarde houdt
en zelfs meer waard wordt. Ik voor mij, als je iets om mijn raad geeft, zou 't altijd
onpractisch vinden als je 'n kleiner en goedkoop huis liet bouwen. Ik hoop gauw op
orde te zijn; 'k heb 'n meid van 55 jaar maar die me tot nog toe wel voldoet; maar
dat zegt niet veel. Nu lieve Beb, alles gaat nu goed en als je eenmaal weer hier bent
zal alles nog wel beter worden. Schrijf je gauw?
Heel veel groeten aan allemaal
W

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Antwerpen?]
Datum: [oktober? 1903?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1172

[1:1]
Ik zal je eens even schrijven Wil ofschoon 't mijn plan niet was want er is zooveel
in me dat me kwelt sinds en dat ik moet verzwijgen omdat ik bij ondervinding weet
dat jij de manier hebt te negeeren waarop je geen antwoord wenscht te geven of
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erger dat je ongelegen komt in je oprecht bestaan. Ik ben er nu: Het is denkelijk uit
nieuwsgierigheid dat Stanny is gekomen die dagen met Frank en het is denkelijk
e

haar gelukt ten 2 male ‘de genegenheid te verstoren’ die [zekere[?] kalmte die je
aan mij verbindt met een band sterker dan wettelijke scheiding.
[1:2]
't Is waar ze is slimmer veel dan ik, St. en ik wil haar zelfs wel vergeven omdat ik
kan nagaan dat ze zelve veel lijdt, maar 't feit kan ik constateeren dat die dagen
alles anders was en ik er toen al dien eenen nacht intens onder leed, dan heb ik maar waarom zou ik meer zeggen, 't is zoo en je hadt liever een week later moeten
komen en niet als hier een ander is, want dan is het zooals ik voorzag alles zooals
op Zonneberg in den lateren tijd, je bent dan heel anders.
[1:3]
Maar ik wilde dit alles niet zeggen maar ik wil ook geen rol. Wat beduidt het dat je
bij 't weggaan zegt: ‘Als ik naar Amerika ga ('t zal wel Engeland zijn ik weet wel
waarom) dan is 't toch niet vóor Pam's verjaardag.’ Mag ik er om lachen, ja als ik
zoo 't leven zag als jij, dan zou ik dat kunnen doen maar tusschen mijn man en mij
heb ik ernst gewild. Wat bedoel je daar meê denk je dat die dagen oude jaar en
verjaardag iets zijn van hen zelf? - De brief voor oude jaar luide heel anders: ‘Lieve
Beb! en als je me gauw terug wilt hebben kom ik immers heel gauw.’ En dan even
dat zeggen van Pam's verjaardag. Denkt je dat ik in Aerdenhout zoo'n toestand kan
door maken van
[1:4]
gruwelijke twijfel neen jongen: ik begrijp nu waarom je tegen me zei: ‘zoo ben ik
altijd geweest’, omdat ik je zoo heel heel lief had zooals je was maar nu zie ik wat
't is: dat nieuwe was schijn en 't oude dat wat je altijd was, van jouw kant voor mij,
is dat wat nu weer is. Er is iets gebeurd en die bar aan 't station dat veel bijdraagt
mij zoo weêr de oogen te openen, ik handel op zoo iets nooit spontaan anders had
ik je direkt moeten verlaten maar ik kon daarvan niet spreken je zoudt 't weêr lachend
behandeld hebben zooals indertijd toen je me eer ik het van anderen zou hooren
mededeeling deedt dat Henri je had gezien in dergelijk gezelschap. Neen Pim
daarom maakte mij dat gezegde zoo bitter zoo wanhopend dat zeggen: ‘zoo ben ik
altijd geweest’ als dat zoo is dan heeft alles en alles slechts tijdelijk wat op je
vermocht, je moest voelen dat je veranderd was en weten dat je wil dan zou je geen
omstandigheden vreezen
[2:5]
en mij laten meê lijden in al dat veranderlijke. Dus dit zijn mijne vooruitzichten in
Aerdenhout altijd maar geven en geven en voor de rest dieper en dieper lijden met
jouw hypochondrie of, wat het is.
Dit wou ik eigenlijk melden als feiten want 't past in de rol: ‘een briefje om haar
wat op te beuren’ dat gebeurt niet - waarom is toch alles zoo intens beleedigend of
beulend-kwetsend wat ik van jou moet ondervinden, wat is dat voor een bespottelijk
voornemen.
Je dankbare
Sujet
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O ja dit is het: je vriendin Wandscheer en de mijne heb ik gisteren naar Roozendaal
gebracht, naar aanleiding van een brief over haar moeder die een lichte attaque
heeft gehad.
[2:6]
Bij Fine aan huis heeft een kind zware koortsen en een tochtje over 't hart kan 't
doen sterven. Vele kinderen in Contich hebben die kwade koortsen, ze weet niet
wat 't is. Ze was Zondag thuis en viel 2 × flauw eens in den trein en gisteren hier
plotseling op straat, en eet niets, wat zal dat geven; ik liet haar vandaag weêr gaan,
ze is nu weg. De kinderen schreeuwen vreeselijk -, ik kan haast niet schrijven, God
in den hemel kon ik maar eens ooit schrijven aan iemand dien ik kon vertrouwen
en die mij voelde door alles heen en er gevoel voor had.
Och Stanny hoeft niet jaloers te zijn, ik denk de laatste dagen en zie genoeg
overeenkomst met Frank want wat blijft er toch van alles over als een lief zinnetje
na een attent mij troostend bij staan gedurende het vermoeiende geval: ‘'t is zwaar
werk zoo drie kinderen achtereen te wasschen’, dat was aan 't station buiten. Als
ik wist met wien ik te doen had dan zou ik met je te doen hebben dat je
omstandigheden zoo slecht staan, maar meêlij is te goedkoop.
Bebpy

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 januari 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1033

[1:1]
v. Lennepkade
16 Januari 1903
Ik had je juist van avond willen schrijven lieve Beb - je brief komt daar net. 'k Ben
verleden week Vrijdag naar Wiesbaden gegaan, naar Cobi. Ik heb haar verteld waar
we over spraken in dat omnibusje. Ze vond 't heerlijk als de jongetjes later bij haar
mogen komen en ze zal je schrijven tegen dien tijd. Maar 'k heb haar gezegd dat
je vooreerst nog niet terug denkt te komen. Ja, van Hamel heeft me direct
geantwoord: dat hij je op je verzoek begin Juli gezonden heeft frs 400 = f 193 en in
Aug. [frs] 1670 = 805,78 [totaal] f 998,78
blijvende het kleine verschil ter latere verrekening. Verder schreef
[1:2]
en

hij dat 'k den 3 Juni verleden jaar de schuld heb afgedaan zoodat er geen kwestie
is van af houden van rente, zooals we dachten. Dat is dus in orde. Als 'k eenigzins
kán zal 'k je maandelijks f 250 zenden en de rest wel verrekenen als 'k 's wat meer
heb. Mijn schilderij is af maar 'k heb 't nog hier omdat 'k nog 'n paar kleinigheden
moet veranderen als 't droog is - 'k ga nu teekeningen maken en hoop je dus in
Maart 2 à 3 maanden te kunnen zenden (eerder heb je 't toch niet noodig), of meér
omdat je toch geld krijgt van v. Hamel. Ik ga niet naar 't buitenland, tenminste niet
zooals 'k me voorstelde. Als 'k nu ga (na die teekeningen) dan is 't om te werken.
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Ik zal me met niets verder inlaten 'k heb zóo veel te doen als 'k weer geregeld wil
gaan verdienen en dat
[1:3]
is noodzakelijk. Als 'k maar 'n beter atelier had. Je weet zeker dat Poggenbeek dood
is? Hij is verleden week Donderdag bij Diemerbrug begraven en uit 't aantal schilders
en anderen die aanwezig waren bleek wel hoe bemind hij was. Ik heb mijn best
gedaan om zijn atelier te krijgen, maar 't wordt tot mijn spijt niet meer verhuurd! Ik
zal nu iets gaan zoeken in de oude stad. Beb, als je me weer 's schrijft - en 'k hoop
dat je 't 's gauw zal doen want als 'k niets hoor maak 'k me allerlei voorstellingen en
dat is zoo vreeselijk angstig - als je me weer schrijft, schrijf dan niet meer over dat
huwelijk. Je schreef indertijd dat je dacht dat 't me moeielijk werd gemaakt en daarop
heb 'k geantwoord dat de moeielijkheden van mìjn kant komen. Nu, dat is er sints
toen niet beter opgeworden, in tegendeel - en er zal wel niets van komen. 'k Kán
[1:4]
niet anders handelen dan 'k doe, of 't goed is of niet, voor de toekomst, of je 't prettig
vindt of onaangenaam, of de menschen me uitschelden of naar hun goedvinden
beoordeelen - 'k doe ten slotte tòch wat 'k voor m'n eigen geweten noodzakelijk
acht. Schrijf er dus niet meer over en denk er niet meer aan; 'k kan 't je niet allemaal
uitleggen maar wèl weet 'k dat over eenigen tijd, als we elkaar weer 's in Brussel
ontmoeten - of wil je dat niet meer Beb? - 'k niet meer zal weigeren om meê te gaan
naar de jongetjes, want 'k geloof dat 'k dan de vriendschap die je me aanbood wel
kan accepteeren. Maar spreek er nu niet verder over en wees maar gerust. Misschien
wordt dan alles nog wel 's zoó dat je er vrede meê hebt en 'k wil je wel beloven dat,
nu 'k zooveel zuiverder tegenover je sta omdat 'k niets meer heb wat me niet toekomt
- 'k alles zal doen om 't je gemakkelijk te maken. Wil je me dan 's schrijven over de
jongetjes en jullie leventje?
[2:5]
Ik stuur je maar even de postzegels lieve Beb en hoop maar dat 'k gauw van je hoor
dat je weer beter bent en de jongetjes ook. Als nu werkelijk de pokken gaan
heerschen, begrijp 'k niet wat je langer in dat akelige, slecht ingerichte land doet.
Kom dan maar hier, - niemand zou er iets van merken als je 't niet wil en ons land
is toch groot genoeg anders. 't Is zoo gevaarlijk omdat je zoo in 't volk leeft en in 'n
winkel waar iedereen komt! Gelukkig dat je de jongens nog binnen hield, wat vreemd
van die oogen! Heeft Pam 't niet meer? Neem nu zelf rust en laat de juffr. of E. op
de jongens passen; die hoofdpijn is vreeselijk en daarvoor moet je rust nemen en
slapen en flink voeden; 'k schrijf dit in haast en hoop zoo dat alles goed zal gaan.
Dag lieve Beb, dag lieve jongens, hoor 'k gauw wat?

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: Mechelen
Datum: 24 januari 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1168

[1:1]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Lieve Willem, je maakt je onheilvolle fantasiën als ik je niet schrijf - en hoe is het bij
mij, als ik een lettertje verwacht en het blijft dag aan dag uit? - O-do-tje is er nu
achter gekomen wat het bij hem is, (hij is zoo heelemaal niet sentimenteel).. De
jongentjes zijn voor een paar uren naar de school. ‘Maar hoû je niet van vafie?’
‘Nee.’ ‘En als hij binnen kwam zou je dan niet naar hem toe gaan om hem gauw
gauw een klappertje te geven?’ De oogjens kijken een poosje - : ‘Vafie loopt altijd
weg, dat mag hij niet, hij moet altijd hier zijn.’ Zie Pim, is dat niet heel natuurlijk, van
dat kleine gevoel en gedenk. Arme verlaten ventje, dat in opstand komen van 't
gevoel buiten het begrijpen, is zoo armzalig en treurig, daarom voel ik het zoo heel
pijnlijk als ze mij vragen. Arme lieve ventje alles zit hem hierin, de vaderliefde was
egoïst, had de vader, aan hen gedacht dan had hem dat van veel weêrhouden, hij
leefde niet werkelijk met hen, maar zij leefden in hem
[1:2]
en dat heeft Hij nu gevoeld, en al dat andere is een najagen en blijft dat en het
medeleven met die ons lief zijn is de waarde van het leven, het medeleven het
medeleven met al wat ons in ons zelf gegeven is en daarvan is het diepste en
onuitroeibaarste de natuurlijke liefde, en al wat met die gevoelens in verband staat,
dus de levens van diegenen die in ons gevoel leven, verrijken ons leven en dat
moeten we niet blind van ons afslingeren want dan volgen we een schijn. In een
mensch met gevoel is die liefde en blijft het want het is de innerlijke kern
[1:3]
van het leven, en die dat kunnen voelen moeten er voor leven, of zij zullen niet meer
verrijkt kunnen worden en aan ellendige innerlijke armoede (die alle smarten raakt)
ten prooi zijn. Velen ongelukkigen wordt zulk een mogelijkheid van gelukkig leven
ontnomen door omstandigheden buiten hun eigen macht om. - Ja mijn Pim dat
innerlijke, onze kern dat is het werkelijk leven en dat moet men vrijwaren voor
onedele aanrakingen, - wie zal zich in de oogen stooten uit baldadigheid en zich
van alle licht berooven? En waarom gaat dan een schilder en gevoelig mensch dús
om met zijn zieleleven, zijn innerst lichtleven dat hem nog daarbij alle warmte moet
geven! Waar de
[1:4]
zonne werkelijk scheen daar heeft mijn arme jongen zich van afgewend, is de koude
te gemoet gerend en heeft als een vulkaan alle innerlijke warmte uit gebraakt en
daarmede alles om hem heen aan het gevaar van totaal bedelven blootgesteld - en
al die vaste levenlooze lava heeft mijn barmelijk moederhart moeten weg werken,
terwijl het de grootste, hoekigste en verderf brengende steenen op zich kreeg. Maar
Pim, mij in den gevoeligen mensch blijft de liefde bestaan en wensch ik je toe, dat
het die ‘liefde’ moge gelukken zich over die lava berg heen te werken of er een weg
voor zich te vinden, opdat je moge geraken tot waar je natuurlijke liefde haar leven
vindt. Nu je tot het bewustzijn bent, gekomen hoe teer een
[2:5]
orgaan er te behoeden viel, het bewust zijn waartoe ik steeds getracht heb je te
brengen, omdat ik je het goede zoo zeer gunde en zoo zeer waard vond, - en ik
wilde dat ik de goede manier gevonden had om dat te bereiken en eene die je meer
verdriet bespaard had. - Maar ik kan het niet helpen als ik gefaald heb in veel, ik
kon niet anders in de gegeven omstandigheden. Ik had moeten weten, wat Pim zoo
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zeer bezwaarde van den oorsprong van ons samenzijn af. - Alles op de juiste plaats,
alles op de juiste waarde, is 't niet mijn Pim, onze vafie, daar in zit het grootste
geheim, van dat zoogenaamde levensraadsel, het is alles teer en gevoelig als de
samenstelling van ons lichaam
[2:6]
maar alles op de juiste plaats dan is het (dat zieleweefsel) sterk en krachtig en
machtiger dan ons lichaam omdat het gevoed, verrijkt en versterkt wordt door edeler
gaven. Daarom dan ook dient er met dat zieleleven op een edele wijze te worden
omgegaan, wij mogen dat innerlijk niet prijs geven aan alle ruwe, ongekende
aanraking, waarmede wij ons aan de grootste ondankbaarheid schuldig maken
tegenover den ons gegeven rijkdom, en onze erkentelijkheid zal ons een bron van
warmte
[2:7]
zijn, en ons een gevende liefde leeren die de eenige kans geeft ons niet armer te
maken.
Ik wil gaarne aan je goed maken waarin ik moge gefaald hebben.
Bebpy
Gilde straat 18
Mechelen
24 Jan. 1903
Daar is dat lieve Nootje terug gekomen van een wandelingetje en met zijn
opgetogenheid over kerken en torens thuis gekomen terwijl ik mijn brief eindigde;
de rails heel handig in elkaar gezet en laat zijn spoortje loopen in altijd die zelfde
kleine kring maar hoeveel stralen gaan er voor hem niet uit van dien kring naar zijn
[2:8]
warme hartje en van zijn zoet hartje naar dat spoortje. Maar Pimmy is niet de zon
ook maar eén enkele bol, en komen niet al zijn warmtestralen uit dien éénen bol,
steeds dien zelfden bol, en geeft alle leven, en al draait en draait de aarde zich juist
de gestadigheid, de juiste plaats van dien bol en de waarde van die warmte
onderhouden onze natuurlijke warmte, behoeden voor verzengen en blijven leven
geven.
Eliz.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 januari 1903
Verblijfplaats: UvA, UB, XXX A 46, 1034

[1:1]
v. Lennepkade 26 Januari 1903

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

'k Heb nu drie lange brieven van je lieve Beb met zoóveel liefs en aardigs over de
jongetjes en hun school gaan en verdere verhalen, maar daar bij over mijzelf zoóveel
dat niet overeenkomstig is met de werkelijkheid dat 'k 't antwoorden telkens uitstelde.
Want ik kan er niet veel op zeggen omdat 'k je niet wil uitleggen hoe 't is en nu je
dat weet begrijp 'k niet dat je niet prefereert er niet meer over te praten, eerder dan
doorgaan op verkeerde voorstellingen en op redeneeringen waarbij je uitgangspunt
onjuist is. Je weet niet wat 't voor me is om die dingen te lezen, hier in mijn
eenzaamheid vòl herinneringen aan de gelukkige dagen op de Zonneberg, als je
me te gemoet kwam in 't bosch waar 'k had geschilderd, àl die illusiën van
[1:2]
dien tijd toen Pammy er pas was - vòl liefde en verlangen naar mijn lieve jongetjes
- hier in de eenzaamheid, waaruit toch wel blijkt dat 'k 't niet uit egoïsme gedaan
heb, niet voor mezelf (en dat heb 'k je vroeger zoó dikwijls gezegd, in Ede: ‘als 'k
egoïst was en zwak, zou 'k dan niet bij je blijven’?) En als 'k die dingen dan lees,
denk 'k: ‘Beb moest dat niet schrijven, al begrijpt ze nou alles niet; want er is toch
'n grens voor wat iemand dragen kan’ en dan krijg 'k die plank in m'n hoofd en kan
niet meer slapen en dan word 'k zoo ongeschikt voor m'n werk en dat moèt 'k toch
doen; waar moet je anders van leven? En dan schrijf je ‘want je mocht weer eens
veranderen en iets tegen komen dat je ópwindt en tegen mij inneemt en de
genegenheid voor de kindertjes overhoop gooit’ terwijl 'k onveranderlijk dezelfde
ben en zoo veel kracht gehad heb om doór
[1:3]
te gaan in de dingen, tegen mezelf in, omdat 't niet anders kòn, voor joù - niet voor
mìj - en ànderen hebben er niet meê te maken gehad - en daarom heb 'k mezelf
moeten beschuldigen en me slechter voór doen dan 'k ben - anders hadt je 't niet
gedaan en 'k was zoo bang dat je 't niet zou gelooven.. En om dezelfde reden heb
'k van de jongetjes afstand gedaan - omdat 't noodig was. Maar spreek nou niet van
misplaatste liefde en bederven en niet genoeg van ze houden want er is geen vader
op de wereld die z'n kinderen meer liefheeft dan ik. 't Is 'n executie geweest en niets
anders.
En dat 't noodig was blijkt ook wel uit de feiten - maar daar ga 'k liever niet op
door. Alles is immers nu goed; als je nu maar rustig denkt en rustig slaapt, - 't eenige
wat je nu mist is 'n man die niet goed voor je was en eigenlijk mis je hem niet eens
- en de jongetjes 'n vader die hun bedierf en ontevreden maakte. Arme Vafie, wie
mist hem meer
[1:4]
dan hìj z'n eigen lieve jongetjes! Laat dat kleine Odootje maar 'n hekel aan me
krijgen; dat is gemakkelijker voor hem dan dat hij naar me zou blijven verlangen.
We hebben 't allebeî geweten en ik zal ook nu niet klagen; 'k heb geen keuze gehad
en moèst wel. Maar vergeet nu niet dat 'k niets meer heb, - en 't eenige wat me nog
kracht geeft 't bewustzijn is dat 'k voor jullie moet werken. - Ik zou je nog wel 's willen
zien in Brussel, - niet om m'n hart uittestorten, zoover komt 't niet - maar vooreerst
kan 't niet. Dat fransche geld heb 'k niet meer; op 't oogenblik leef 'k er nog van - 'k
heb 't moeten inwisselen. Ik ga twee teekeningen maken, hier uit Amsterdam maar
de laatste dagen heb 'k niet buiten kunnen werken en daar moet 't op wachten; voór
Maart zal 'k daar niet klaar meê wezen, maar dàn wil 'k graag eens in Br. komen.
Maar meê gaan dan maar niet; 't is 't beste maar want wat zouden ze er van moeten
denken? Daarom schrijf 'k Pam ook maar
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[2:5]
niet, hoewel 'k er dagelijks aan denk en ook Ekie zoo graag 's teekeningetjes zou
sturen. Dat is ook iets wat je voòr hebt boven mij dat je, behalve dat je ze zelf hebt,
door de jongetjes 'n toekomst hebt terwijl ik alleen in 't verleden kan leven want wat
voór me is heeft weinig aantrekkelijkheid - net 'n heele ouwe man. - Als 'k Cobi
schrijf zal 'k vragen of zij de jongetjes 's zal schrijven, maar 'k weet niet of die
correspondentie iets zal op leveren.
Dag Beb, je hoeft niet bang te wezen dat 'k zal veranderen; laat 't gebeurde nu
maar bij 'tgeen 't is tenzij je er later over praten wil, dat is dan tenminste nog wàt. Ik zal nu maar eindigen; - schrijven gaat me slecht af, dat weet je - en 'k geloof niet
dat je er iets aan hebt; - 't is nu elf uur en jullie bent zeker allemaal al naar bed.
Slaap dan maar rustig lief moefie en lieve mannetjes.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 januari 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1035

[1:1]
Lieve lieve arme Beb zit je ook bij je zieke mannetjes - 'k wou dat 'k bij jullie was 'k leef met m'n gedachten nergens anders, niet nù, nu je schrijft dat ze ziek zijn,
maar altìjd - en 'k kan 't niet begrijpen hoe 'k 't nog uithoud. Niet m'n wil, kracht of
energie, maar m'n lichaam, m'n hoofd en hart. Maar wat doet 't er toe! Zal je me
gauw nog 's schrijven hoe 't er meê is? Je weet hoe 'k mezelf altijd pijnig met angstige
fantasiën. En 'k weet wel dat mazeltjes zoo erg niet is maar 't kan nèt zoo gemakkelijk
compliceeren! Heb je 'n goeie dokter? Alles wat koû is, 'tzij lucht of water is zoo
gevaarlijk met mazelen. En je schrijft zoo'n opgewekten brief, moedige Bebsy, lieve
Beb - kon 'k je maar helpen en tot steun zijn, maar dat heb 'k nooit gekund, nooit.
[1:2]
Ik hoop zoo dat ze gauw weer beter zullen zijn, die lieve mannen - 'k zal dan Pammy
gauw 's schrijven en Ekie teekeningetjes sturen - nù kan 'k niet.
En tòch ben 'k blij, Beb, dat 'k je nu zoo kan schrijven - 'k ben dichter bij je dan 'k
in jaren, jaren geweest ben. Je merkt 't misschien niet omdat 'k zoo slecht kan
schrijven en zoo weinig zeg. Maar ik heb 't gevoel dat je 't moet voelen hoewel 'k
bij ondervinding weet dat niemand daar op rekenen mag. Misschien is alles daarom
wel 't best zoo als 't is en dat zal 'k dan maar gelooven - maar we missen zoo veel.
De mannetjes zelf zullen 't niet zoo naar vinden om ziek te zijn en verzorgd te
worden - ik heb ten minste van mìjn mazelen 'n prettige herinnering. Ik weet niet
wanneer je dezen zult krijgen: 't spoorwegverkeer is
[1:3]
gestremd, door 'n algemeene staking - er rijdt geen een trein meer sints van middag,
je hebt er zeker wel van gelezen in den courant. Als 'k voor Dinsdag niets van je
gehoord heb, zal 'k telegrafeeren want dan geeft schrijven niets; dan krijg je ook
geen hollandsche couranten. 't Is in de stad duidelijk te merken, zooveel militairen
en al die menschen die niet meer weg kunnen!
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Beb, wat ik voor de jongetjes zijn kan zal 'k zijn met hart en ziel - maar wat kunnen
ze aan me hebben? Altijd wèg! en dan zóo oud en moe en tobberig en gebroken.
Ik stel 't me ook wel ànders voor, als 'k er over lig te denken - maar zal 'k dat beleven?
Ik voor mìj zal natuurlijk altijd met jullie meê leven als je me schrijft en alles vertelt
- buiten jullie om leven kàn ik immers niet! Dank voor je brief, laat me maar
wanhopend zijn - 'k schrijf je niet zoo
[1:4]
als 'k doe om je medelijden te vragen maar om je te laten zien hoè 't is - terwijl je
allerlei in je hoofd haalt als 'k niets laat hooren - maar 'k heb wel heel veel aan je
hartelijke genegenheid - en 'k zal ook gauw 's komen, als die teekeningen af zijn.
Zeg nu de jongetjes maar iets liefs van Vafie - hij denkt altijd aan ze en houdt heel
heel veel van ze.
Dag Beb
Pim
Vrijdag avond 30 Jan. 1903

Willem Witsen aan Willem Witsen jr.
Plaats: Amsterdam
Datum: 10 februari 1903
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Amsterdam 10 febr. 1903
Lieve Pam,
Wat heb je mij een langen brief geschreven en zoo prettig omdat er zooveel in
staat en nog zoo'n mooi verhaaltje toe, van dien kat.
Die vriend kon er heel wat meê en wat moet dìe mager zijn geworden; men zegt
toch dat katten mager worden van 't muizen eten! en hij moet wel dorstig geworden
zijn, oòk!
Ik vind dat ook wel een prettige school van Meester Stobbelaer. Gaat dat den
[1:2]
heelen dag maar door dat roomsoezen eten en broodjes met gelei? Die Ekie, 'k had
hem wel eens willen zien met dien koopman. Zijn jullie nu weer heelemaal beter en
gaan jullie dan weer gauw naar school? En 't kleine mannetje? Juffrouw Stoop maakt
't best maar ze brengt mij nog altijd glazen als 'k mijn laarzen heb gevraagd; en als
ik dan heel hard schreeuw: ‘laarzen’ dan zegt ze heel kalm ‘o, 'k dacht dat U glazen
woû hebben’.
Spelen de jongens in Mechelen ook wel met drijf tollen, tegenwoordig? Hier overal
en 's mid[1:3]
dags als de school uit gaat om vier uur, dan zie je al die jongens en meisjes ook,
wel meer dan honderd, die met zweepen hun tollen drijven, maar niet allen lukt 't.
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Dat doen zij op plaatsen waar niet gereden wordt, in stille straten of op pleinen en
als ik daar langs kom, vliegen de tollen mij tusschen de beenen door. Ik zag een
heel klein mannetje dat zijn tol tusschen de steenen rechtop had gezet en toen zijn
zweep nam om hem aan den gang te krijgen, maar er met alle macht net naast
sloeg en toen viel hij op den grond!
Wat leer je voor Fransch?
Die sommen b.v. 6 + 2 = 8 vind
[1:4]
ik ook heel makkelijk. Zal ik je er eens een opgeven? Er zaten eens 347 spreeuwen
in een boom en toen kwam er een jager en die schoot er 8 dood. Weet je hoeveel
of er toen zitten bleven? Nou, dag lieve Pam ik moet nu weer aan mijn teekeningen;
hartelijke groeten aan allemaal, hoor, en geef dat kleine Nootje toch eens een
klappertje van Vafie. Erik krijgt gauw zijn teekeningetjes en moef krijgt een brief als
het werk af is en Vafie kan komen. Werk maar lustig en wees voorzichtig als je weer
buiten komt. Zal je me nog eens schrijven?
Dag Pam,
Vafie..
Bedank Moefie voor haar brief.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 27 februari 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1058

[1:1]
Vrijdag avond 27 febr. 1903
't Ziet er zoó dreigend uit, lieve Beb, met die stakingen nu de Regeering zoo forsch
optreedt, dat volgens de laatste berichten 'k de volgende week allicht hier niet meer
van daan zou kunnen. Ik wou nu maar aanstaanden Maandag, als 't dan nog niet
te laat is, naar Brussel gaan in 't hotel de la Poste en zal daar bericht van je
afwachten of je 'n dagje in Brussel wilt komen, Dinsdag of Woensdag of dat je me
en

in Mechelen wil laten komen Donderdag den 5 mars. Doe maar zooals je wilt; 'k
woû probeeren of 'k niet wat in Brussel kan teekenen, wat 'k den vorigen keer gezien
heb. Ik heb nog niets voor Pammy gekocht omdat 'k 't liever in overleg wil doen met
Moef en er natuurlijk in Brussel even veel gelegenheid voor is als hier. Uit je
stilzwijgen heb 'k gemeend te mogen af leiden dat Nootje beterend is, - is 't niet
zoo? 'k Hoop 't maar en dat je niet weer in nieuwe zorgen zit.
Ik zal maar niet verder schrijven nu 'k je gauw zie - praten is zooveel prettiger. Ik
ben vreeselijk verlangend om jullie allemaal te zien; kom maar in Brussel je zult 'n
afleiding wel noodig hebben.
Wees hartelijk gegroet ook de lieve mannen
van
Vafie.
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Willem Witsen aan Willem Witsen jr.
Plaats: Amsterdam
Datum: 10 maart 1903
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Amsterdam
Dinsdag 10 Maart 1903
Toen ik gisteren avond thuis kwam vond ik dezen brief van Tante Cobi, lieve Meesje
en aan míj schreef zij dat zij 5 gulden bedoeld had inplaats van 5 franken, zoodat
ik je de volgende keer, als 'k weer eens kom, weer 5 franken zal geven! want 5
gulden is iets meer dan 10 franken, omdat eén frank eigenlijk maar 48 centen is.
Het spoortje heeft mij gisteren goed overgebracht en om 11 uur was ik al hier.
Juffr.
[1:2]
Stoop was thuis en de deur gelukkig niet op slot. Als je Tante Cobi wil antwoorden
is haar adres: Kanaal villa Witte brug, den Haag en ze heet Mevrouw J. Arntzenius
Witsen. Hoe heb je geslapen? Ik werd al vroeg wakker en miste de jongetjes erg.
Geef Moefie 'n klapper en schrijf gauw eens.
Dag Pinksternakel. Veel groeten aan allen van
Vafie

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 maart 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1036

[1:1]
v. Lennepkade 14 Mrt. 1903
Ik was blij weer eens van je te hooren lieve Beb, hoewel de berichten niet verblijdend
zijn; 'k was al ongerust weg gegaan door hun verkoudheid en dat akelige gure weêr.
Die dikke oogen zal ook wel alleen koû zijn en vanzelf weer overgaan als je ze
binnen houdt en buiten de koû. Na die mazelen zijn ze ook zoo veel vatbaarder. Ik
hoop dat 'k gauw van je mag hooren dat ze allebei weer beter zijn want 't is
afschuwelijk verontrustend om niets te hooren en uit je laatsten brief krijg 'k
onwillekeurig den indruk dat ze erger ziek zijn dan je mij wil zeggen om me niet
ongerust te maken. Maar je schrijft verder nog al opgewekt, maar zou je dat niet
àltijd
[1:2]
doen, je bent zoo moedig en je wilt 't mij altijd zoo gemakkelijk maken. Je bent die
dagen ook heel lief geweest Beb en mijn herinnering aan die dagen is 'n heele
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prettige en 'k denk heelemaal niet aan de minder prettige oogenblikken. Je hebt
alles gedaan wat je kòn doen en 'k heb al die aardige attenties wel opgemerkt waaruit
je vriendelijke zorg blijkt. 'k Hoop dat jij er ook wat aan gehad hebt, dan zal 'k graag
nog 's komen maar eerst moet 'k 'n heeleboel werken want anders kan 'k 't niet
rooien. Ik ben goed aan 't werk en met heel veel plezier, 'n nieuw schilderijtje en de
tweede van die teekeningen. De eerste is al verkocht gelukkig maar ze hebben er
'n oude voor in ruil moeten nemen en dat is minder prettig. Weet je nu al wanneer
en

Suze B. komt? Na den 17

dat is na Dinsdag; voór dien tijd kun je

[1:3]
mij het plan niet meer zenden maar je hoeft niet dadelijk te decideeren, denk 'k. Je
zal 't ook wel goed begrijpen als Suze B. zoo goed op de hoogte is en ze kan 't je
uitleggen. Ik heb ook wel 'n heel groot vertrouwen in je architect en 't minder mooie
van 't huis van Breitner is z'n eigen schuld. 'k Vind 't heel rustig en heel verstandig
dat je Pammy niet meer naar school stuurt - neem je nu iemand of ga je hem zelf
leeren? Dat is wel 't beste maar heel vermoeiend voor je en je mag niet te veel van
je zelf vergen; en daarom moet je 't maar 'n beetje makkelijk opvatten want bovendien
kan Pam nog genoeg leeren, hij is zoo intelligent. Je zorgt zoo goed voor ze lieve
Beb maar je moet om je zelf ook denken en je goed versterken. Die Ekie! zei hij
dat-ie zoo ongelukkig was?
[1:4]
en geen lust in spelen! 'k Hoop dat 't wel gauw weer beter zal zijn en dat er geen
aanleiding voor hem zal zijn om Pam z'n kwaaltjes na te doen! Jammer dat je die
meid uit Ieperen niet kunt krijgen; je hadt daar wel vertrouwen in, in haar persoon
bedoel 'k. Als de juffrouw nou maar 'n beetje handelbaar blijft dan heb je ten minste
nog 6 weken om hier uit te kijken. Ik heb Jörn Uhl laten komen, 't is wel 'n boek om
te bewaren en joùw exemplaar is van Helene en daarom wou 'k 't niet meê nemen.
't Is hier aldoor zulk prachtig weer hoewel altijd Maart en guur - maar voor 'n
gezond mensch heerlijk; maar 'k kom bijna niet uit - ten minste niet voór 'k ga
zwemmen om 5 uur. Nu ga 'k weer aan m'n teekening; dag lieve Beb, veel hartelijke
groeten aan de mannetjes en schrijf me gauw weer 's - al is 't niet lang - als 'k maar
weet hoe 't gaat - 'k hoop zoo dat je niet weer in nieuwe zorgen komt.
Dag,
Pim

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 maart 1903
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
63 v. Lennepkade 21 Mrt. 1903
Beste Arthur,
Ik heb je brief wel gekregen en had je allang willen antwoorden maar 'k zit in
zooveel zorgen dat 'k 't schrijven telkens uit stelde. Je mag wèl zeggen dat de bordjes
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verhangen zijn voor ons, sints verleden jaar! Er is nog niet veel veranderd sints je
laatst hier was; 'k zit nog altijd met m'n schaakbord maar 't groote schilderij is allang
àf en wèg, en sedert heb 'k twee groote aquarellen af geleverd, terwijl 'n nieuw
schilderij, al goed op weg, op den ezel staat. Maar met mijzelf en mijn
omstandigheden is 't even treurig gesteld als de jouwe gelukkig en vroolijk zijn. Ik
kan je geloof dat boven
[1:2]
mij de lucht wel op zal klaren, niet deelen, want hoe zou dat mogelijk zijn? Ik ben
de eerste dagen van deze maand 'n week in België geweest: de jongens waren zoo
blij en we hebben heele prettige dagen gehad. Pam & Erik gingen eenige uren per
dag naar school en daar ging 'k ze afhalen of bracht hun erheen. Die Pam schrijft
zulke aardige brieven met heele verhalen en zonder fouten bijna. We zijn met z'n
vijven 'n dag naar Antwerpen geweest, naar den dierentuin en dat was 'n pret! Dat
kleine mannetje moet je zien! en zoó verstandig en lief en grappig-origineel. Ze
hebben alle drie mazelen gehad, voór dien tijd, en nu schreef Betsy mij weer dat
ze ziek zijn - en dat is ook zoo beroerd om er dan niet bij te zijn en op dien afstand
altijd in angst te zitten.
Willem Bauer
[1:3]
gaat nu 'n huis voor hun bouwen in Aerdenhout en 't volgend jaar Mei wou Betsy
terug komen en 't betrekken. Zij zagen er allemaal goed uit en 't was daar 'tzelfde
echte en gezellige huishoudentje als op de Zonneberg behalve poor me, die er niet
meer bij hoort. 't Is heerlijk voor je dat je daar zoo prettig woont met je vrouw en
huisgezin en je werk. Je kunt zeker wel goed werken nu? Wat voer je uit, schrijf je
'n roman? In de eerste dagen van November, toen je hier pas geweest was, ben 'k
met Nol op reis geweest naar 't Zuiden, Marseille en de Provence; maar Nol was
herstellende van 'n lever aandoening en ik zat in zoóveel beroerdigheid dat we er
niet aan gehad hebben wat we er anders aan gehad zouden hebben. Marseille is
wel prachtig en we hebben wel heele mooie dingen gezien en ook wel plezier gehad,
ook in Parijs, maar 't was lang geen onvermengd plezier.
[1:4]
o

Met 1 Mei ga 'k verhuizen naar de Overtoom; 'k heb daar 'n benedenhuis gehuurd
waar, op de eerste verdieping, 'n groote ruime hooge kamer met drie ramen op 't
noorden, mij 'n voortreffelijk atelier toeschijnt. Stoop wou meê, als huishoudster
maar ze mag niet; 'k zal 't, zoover mijn beperkte middelen 't toelaten (Groesbeek
houdt me zoo geweldig kort!) 'n beetje gezellig zien interichten en ga er, voorloopig,
alleen wonen. Ik lees de laatste twee maanden bijna uitsluitend Shakespeare; àl
die konings-drama's; prachtig - 'k vind 't zóo'n genot en heel veel lees 'k hard op en
denk dikwijls aan je en je wijze lessen. Je kunt mij 'n groot plezier doen door mij nu
en dan engelsche kranten te zenden; 'k vind 't altijd prettig om ze te lezen; en schrijf
me ook nog 's gauw. Wanneer kom je weer 's hier? We kunnen dan nog 's praten
over alles; brieven schrijven is voor mij altijd 'n vreeselijk ding geweest en 't gaat
me slecht af. Ik zit nog bijna
[2:5]
dagelijks bij Polman maar in den Haag kom 'k bijna niet meer. Wel zou 'k graag
doorgaan aan die serie groote etsen van Amsterdam maar Groesbeek maakt
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bezwaren omdat er zoo weinig van verkocht wordt. Ik had anders ook zoo graag 'n
poosje naar Hamburg gegaan om 'n serie etsjes te maken, zooals indertijd van
Dordrecht - 't is zoo'n pracht van 'n stad en mijn etsen hebben daar nog al succes,
tegenwoordig. Nou, beste Arthur, 'n andere keer schrijf 'k wel 's meer - 't lijkt me nu
lang genoeg, voor mìjn doen, en 'k heb m'n goeden wil nu getoond. Schrijf jij me
nou 's 'n nice long letter terug en 'n beetje uitvoeriger dan die vorige.
Doe mijn beleefde groeten aan je vrouw en geloof me, met 'n hand
t.t.
Wim
Willem zou zeggen ‘mijn beleefde en eerbiedige groeten’ maar dat zou plagiaat zijn.
Die Willem: 'k heb 'm laatst gesproken; onveranderd dezelfde beste hartelijke Willem;
hij sprak ook nog van jou. Adieu.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [23 maart 1903]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 930

[1:1]
O Beb wat is dat vreeselijk, - arme, arme jongen om daàr toe te komen. Wat zal je
geschrikt zijn en dan die nacht en daarop die lange vervelende reis. Ik kreeg je
briefje zoó even, Maandag morgen, en telegrammen waren ook te laat gekomen.
Lieve Beb wat 'n droefheid - 'k had hem zoo graag geholpen maar 'k kon niet - 'k
hield wel heel veel van hem maar we stonden te ver van elkaar. O die duinen nu in
den vollen zon, vogels hoog in de blauwe lucht en de heele natuur die spreekt van
leven! Wat moet iemand lijden om dat niet meer te willen zien terwijl hij toch wel
wist dat 't alles is en buiten 't leven niets! Arme Gerlof hij was toch een van de
allerbesten.
Beb, 'k kan hier niet van daan
[1:2]
'k zit aan 'n schilderij dat nog af moet voor de verhuizing en bovendien heb 'k geen
geld. Maar misschien wil je wel 's hier komen? Schrijf me dat dan maar. Beb, dat
kleine schilderijtje van mij dat Gerlof had, laat dat niet in vreemde handen komen 't is 'n heel goed studietje van 'n wei met varkentjes, neem 't zelf maar.
Denk in deze moeielijke dagen nu maar niet veel terug lieve Beb, denk maar liever
vooruit in de toekomst, aan 't leven met de jongetjes. Je hebt 't zoo moeielijk maar
't is in ieder geval 'n heerlijkheid om er flinke mannen van te maken en wie kan dat
beter dan jij?
Dag Beb, schrijf me maar 's en kom 's hier als je wilt,
Pim

Willem Witsen aan Willem Witsen jr.
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 april 1903
Verblijfplaats: KB 79 E 42
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[1:1]
Van Lennep kade
3 April 1903
Lieve Pammy, hoe gaat 't toch met je en met Ekie en 't kleine mannetje? Zijn jullie
nu weer beter? en gaan jullie weer uit en naar school? of dat niet? Hier komen de
blaadjes weer aan de boomen, al is de wind nog wel koud; maar in 't zonnetje is 't
wel heerlijk en er zijn alweer veel vogels ook. Ik ga elken dag kijken, in 't Vondelpark,
daar zijn veel boomen en groote gras velden en vijvers en daar zijn altijd veel vogels;
en de kievitten zijn ook weer terug gekomen maar die zie je hier niet, wel de eieren
in de winkels van die aardige mooie gespikkelde kleine eitjes. Ik wou zoo graag
[1:2]
eens wat van jullie hooren, wil je mij wel eens schrijven lieve Pam? en schrijf me
dan van alles, ook van Erik en kleine Nootje, wil je dat wel doen? De klok is nu weer
in orde en zij loopt nu goed en slaat ook goed; niet meer 65 keeren achter elkaar
of zóo lang soms dat hij niet meer kan zooals die keer toen 't gewicht op den grond
stond, en toen kon zij niet meer. Maar mijn horloges staan allebei stil, dat is wel
lastig, vooral 's morgens als 'k op moet staan en niet weet hoe laat 't is. Ik heb nu
aan juffr. Stoop gevraagd om mij elken morgen te kloppen, dat is te zeggen op de
deur, om acht uur en soms om half negen.
[1:3]
Als deze maand voorbij is woon 'k niet meer hier bij juffr. Stoop, - dan ga 'k wonen
op de Overtoom; daar kan 'k beter werken want 't is hier te klein en te laag. Tegen
dien tijd zal 'k je wel 't adres op schrijven want nu heb je er toch nog niets aan; nu
ben 'k nog op de v. Lennep kade 63. Nou zal 'k maar uitscheiden maar als je mij
geschreven hebt schrijf ik ook weer gauw terug.
Dag lieve Pam. Geef Ekie en Nootje 'n klappertje van
Vafie

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 april 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 970

[1:1]
Zondag 26 April 1903
Lieve Beb wil je me eens schrijven hoe 't jullie allemaal gaat? Ik heb een briefje
geschreven aan Pam maar kreeg geen antwoord.
Ik heb je niet meer op je laatste briefje geantwoord omdat je op je oude standpunt
blijft maar terwijl je 't nu toch beter kon weten en nu heb 'k dubbel verdriet zoowel
door 't feit van mijn omstandigheden als door 't naar den schijn, verkeerd, beoordeeld
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worden, wat me niets schelen kan van 'n ander. Ik heb alles opgeofferd om niets
tusschen ons te hebben en nu geeft 't tòch niets.
Na ons laatste gesprek op de v. Lennepkade zal 'k niet meer terug komen op die,
heelemaal accessoire kwestie - en heb dat nu voor goed uit m'n hoofd gezet. Ik wou
graag over drie of vier weken nog 's komen en spreek dan liever niet meer over die
[1:2]
vervelende dingen. Mag 'k dan nog 's komen? Mijn schilderij is af en 'k zit in de
grootste herrie met verhuizen. Als je mij gauw even wil schrijven hoe 't jullie gaat
kun je nog adresseeren aan 63 v. Lennepkade of naar mijn nieuwe adres:
Vondelkade 75. Ik krijg morgen den sleutel en verhuis overmorgen. Schrijf me ook
's hoe 't met je geld is - heb je nog van v. Hamel of moet 'k je wat sturen? Als 'k 't
maar weet. Als 't wachten kan breng 'k 't meê en anders zal 'k je in 't eind van de
week een aangeteekenden brief zenden.
Schrijf je gauw?
Dag Beb, geef de jongetjes 'n klappertje van
Vafie

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk]
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 6 mei 1903
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Waarde heer Bloemkolk,
v. Rossem heeft me gevraagd U te berichten dat hij morgen nog den heelen dag
werk heeft bij mij, in geval U hem missen kunt. Hij komt dus morgen om 8 uur bij
mij op de Vondelkade en blijft daar tenzij hij tegenbericht van U mocht ontvangen.
Ik hoop dat 't laatste niet noodig is.
Met beleefden groet
t. à v.
Witsen
v.h. 6 Mei 1903

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 juni 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 971

[1:1]
23 Juni 1903
Ja, dan is 't maar 't best dat 'k heelemaal niet meer kom Betsy - als je mij niet anders
kùnt zien dan heb je er toch ook niets aan en dan kàn 'k je ook niet helpen. Ik had
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gehoopt dat je langzamerhand tot andere gedachten zoudt komen, maar je wilt de
werkelijkheid niet zien en daar is niets aan te doen. En hier zou 'k kunnen eindigen
want 'k ben geen verantwoording schuldig van mijn doen en laten. Maar dan vind
'k 't zoo vreeselijk voor je om met die chimères alleen te zitten en je nog ongelukkiger
te maken dan je al bent; en daarom wil 'k je nog even zeggen dat 't niet hoeft Beb
- je bent de dupe van mijn vijanden, van menschen die niets kùnnen weten want 'k
spreek er met niemand over. En jìj weet wat 'k gezegd heb op de v. Lennepkade
en daar hoeven we niet meer op terug te komen. De rest is schijn en 't is al heel
banaal om daar op in te gaan. De eénige manier om
[1:2]
mij er toe te brengen is te doen zooals je nù doet, want iemand die wanhopend
gemaakt wordt doet wanhopige dingen, dat heb je al eerder kunnen op merken. Maar ik slinger niet heen en weer en dat zou je zelf kunnen zien als je maar 'n klein
beetje vertrouwen hadt. En zoo kortzichtig! Waarom zou 'k je besabelen? terwijl 'k
doen kan wat 'k wil. Wàt 'k wil doe 'k en 'k doe niets waarvoor 'k me te schamen
heb. Wat 'k wil en doen zal kan nooit vijandig zijn aan jullie en daarom kan je altijd
op me rekenen en daar moest je altijd op rekenen al stond de heele wereld tegen
je te gillen dat 'k zoo'n miserabele kerel ben. Ja, wèl miserabel maar niet in dien
zin. Maar 'k kan en 'k wil niet leven in vijandschap en wantrouwen en nijd. Dan trek
'k me terug in mezelf en sluit me op met m'n werk en m'n verdriet en al de innige
goede liefde die geringschat en versmaad en geminacht is. O hamer maar op me,
de heele wereld zal je gelijk geven en ik zal de menschen niet wijzer maken dan ze
zijn! En de lieve jongetjes, Meesje en Ekie en 't kleine mannetje zullen
[1:3]
opgroeien en misschien nooit weten hoe goed - en hoe vertrapt - hun vader was.
Dag Beb, - ga jezelf maar geen verwijten doen; - wat je mògelijk niet goed gedaan
hebt, heb je niet anders kùnnen doen en als 't je ook maar eenigzins kan helpen in
je verdriet denk dan gerust dat er niets in mijn hart is dat je niet goedgezind is. En
laten we mekaar nu maar niet meer schrijven - ik heb niets aan je subjectieve
zienswijze, alleen maar verdriet, en tòch al verdriet genoeg - en jìj verbittert maar
meer tegen me en daar ben 'k niets op gesteld. Als je ooit wil dat 'k kom, zal je me
altijd bereid vinden.
Wees gegroet
W.
Dag Beb, - o als je de heele waarheid 's zag!

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 juli 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 972

[1:1]
Overtoom 75 Amsterdam
4 Juli 1903

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Lieve Beb, al ga je ten eeuwige dage zoo door, 't brengt ons niets verder integendeel! 't Is 'n vreeselijke verwarring die op deze manier niet kan worden
opgelost. 't Eenige wat misschien nog kan helpen is verstandig praten zonder voor
op gezette dingen en vooral zonder kwaadheid. Is dat mogelijk? Ik zal aanstaanden
Donderdag 9 in Brussel op je wachten in de Rue neuve van 10 tot half elf; en als je
er dan niet bent zal 'k van half twaalf tot twaalven op de Place de la monnaie gaan
zitten; als je 'n andere afspraak wil maken, later of ergens anders schrijf 't me dan
maar naar 't hotel de la Poste - en dan ga 'k 's avonds met je meê naar Mechelen.
We
[1:2]
kunnen dan samen wat voor Ekie koopen en dat gesprek over die vervelende dingen
hoeft je niet af te schrikken want dat kan in 10 minuten zijn afgeloopen.
Je brieven doen mij meer verdriet dan noodig en 'k zou met dien armen Hein
graag willen ruilen als 't mogelijk was, - arme jongen 't is zoo vreeselijk, maar hij
heeft ten minste nog 'n toekomst en 't geluk is voor hem niet voor goed verloren.
Zie je Beb, die brieven trek 'k me niet aan om de leelijke dingen die er in staan, je
mag me gerust uitschelden als je dat oplucht, - 'k weet toch wel dat je 't zoo erg niet
meent en er spijt van hebt als je de dingen beter gaat zien; - maar wel omdat 'k toch
al niets heb dan verdriet en 't eénige wat 'k nog heb, (de enkele dagen die 'k bij jullie
kan doorbrengen en dat is alles!) in gevaar is om ook nog verloren te gaan; en dat
alles om 'n chimère want meer is 't niet. Dat kàn je bedoeling niet zijn
[1:3]
en daarom moeten we praten - dat is mijn laatste hoop. Ik heb al 'n gevoel of 'k dood
ben voor de jongetjes, 'k kan niets voor ze zijn en 'k heb, in deze omstandigheden
niet eens de opgewektheid en de kracht om hun te antwoorden op hun brieven. Ik
leef hier stil in de eenzaamheid van 'n omgeving die mij niets kan schelen, altijd
denkende aan de duizenden herinneringen van 'n eigen heerlijk leven vol illusie en
vol liefde dat 'k niet heb kunnen behouden - 'k leef hier dood in 't voortdurende
verdriet van 'n mislukt leven, doe niets dan werken - 't eenige wat 'k nog voor jullie
doen kan, en er is niets in mijn tegenwoordige leven dat 'k mij te verwijten heb of
wat jij me verwijten kunt, wat op 'tzelfde neer komt. En daarom noem 'k 't 'n
hersenschim en allemaal onnoodig verdriet, voor jou evengoed en daarom wil 'k
niet kwaad worden want dan is alles verloren en 'k wil juist alles doen om te behouden
[1:4]
wat er nog over is en ons leven ten minste dragelijk te maken. En als jij dat ook wil
en dat weet 'k wel zeker, dan zal ook alles wel goed gaan.
Dag Beb, tot Donderdag
W.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 juli 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 973

[1:1]
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75 Overtoom Amsterdam
27 Juli 1903
Lieve Beb, 'k wou dat 'k morgen bij jullie was om weer 's 'n gezellig dagje te hebben
met dat jarige kleine mannetje; als m'n schilderij maar af was had 'k 't wel kunnen
doen maar nu heb 'k geen geld en bovendien schikt 't jou misschien ook niet eens
als je soms erg in de drukte zit. Heb je dat huis nog gekregen van dien onhebbelijken
kerel? en wanneer ga je verhuizen? Ik sprak van de week Bauer hier die me vroeg
om 's in Aerdenhout te komen en vertelde van je nieuwe huis; 'k wou er de volgende
week 's gaan kijken hoe ver ze er meê zijn, maar dat moet ook al wachten (maar
er is geen haast bij) op dat schilderij. Daar ben 'k nou weer zoo vreeselijk ongelukkig
meê; 't is al lang op 'n hoogte
[1:2]
dat 't gauw af kon zijn maar dan ga 'k 't weer overschilderen en 'k kom er maar niet
verder meê. En die groote etsen schieten ook zoo slecht op; 'k doe niets anders en
heb er altijd plezier in ook; maar 't wil niet - en dan word 'k wel 's bang dat 'k niet
meer kán. Mijn leven is zoo vreeselijk verdrietig en al is dat nu alleen mijn eigen
schuld dat maakt 't niet minder verdrietig en 't ergste is dat 't zoo deprimeert; dan
denk 'k wel aan jullie en dat 't ten slotte toch nog 'n geluk is om voor jullie te kunnen
werken en dan werk 'k ook wel met hart en ziel maar 't gaat er niet beter om en 't
neemt niet weg die afschuwelijke moeheid. Maar 'k stel me er heel veel van voor
als je nu maar in Aerdenhout was en 'k kon dikwijls komen en het gevoel weer krijgen
dat jullie wat aan me hebt, - dan zal misschien die zoo noodige rust weer in me
terug komen zou 't niet Beb? Want 't is niet zoo zeer
[1:3]
door alles wat 'k mis en wat 'k gehad heb niet door de tegenstelling van mijn
tegenwoordig eenzaam leven van 'n banneling met ons vroegere leven op de
Zonneberg - après tout ben je toch altijd goed voor me geweest en nog! en de
mannetjes houden toch heel veel van Vafie -. Maar 't is voornamelijk om wat jullie
missen. Daarom verlang 'k nou maar naar 't volgend jaar. Ik wil graag gauw 's komen
zoodra je verhuisd ben; zal je me op de hoogte houden? En zoodra mijn schilderij
af is stuur 'k je geld. Wil je de jongetjes 'n klappertje geven en vooral dat heele kleine
lieve mannetje. 'k Hoop dat je dezen aan 't ontbijt vindt, dan is 't of 'k erbij ben - 'k
kan me alles zoo goed voorstellen en ben in gedachten zóo veel bij jullie. Dag Beb.
Veel hartelijke groeten
W.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 31 juli 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 974

[1:1]
75 Overtoom
31 Juli 1903

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Dat briefje was niet geschreven in 'n voorbij gaande stemming lieve Beb, - mijn
leven is nou eenmaal zóo en niet anders, en dat is toch niet te verwonderen als je
alles nagaat. Ik ken m'n eigen tekortkomingen te goed om 't anders in te zien en
daarom weet 'k ook wel dat 'k alles mezelf te wijten heb. Maar 'k ben met schade
en schande wijs geworden en vroeger wist 'k die dingen absoluut niet; en toen we
trouwden was 'k ter goeder trouw; 'k geloofde toen nog in mezelf en in de toekomst,
en 'k dacht dat door liefde alle mogelijke moeielijkheden in 't leven werden opgelost.
Nù weet 'k dat 'k veel te grof voor je was en dat 'k niets voor je kon zijn, al was 't
toèn m'n beste verlangen - maar 'k ben zoo vreeselijk stom en zoo'n geweldige
egoïst. Nee, de werkelijkheid zoo
[1:2]
als-ie buiten ons om, objectief bestaat, is niet de jouwe, die alleen van jezelf is maar 'k moet wel zeggen dat je alle recht en reden heb om me uit te schelden. In
die tien jaren ben 'k naar beneden komen duikelen van de hoogte waarop 'k me
eéns gevoeld heb, en nu lig 'k gekneusd en gebroken op den grond; en als 'k me
'n beetje pijnlijk voel, en voel wat 'k mis en hoe 't had kunnen zijn - in 't volle
bewustzijn van wat onherstelbaar verwoest is, en daardoor ongelukkig voel - is dat
geen stemming. Ik heb willen scheiden om den afstand tusschen ons, omdat 't elken
dag meer bleek dat, met àl mijn goeden wil, 'k niet was wat 'k wezen wou, - en goed
zijn, op eén lijn met joù, was boven mijn kracht en die harmoniesche samenwerking
is toch de basis van 'n huwelijk. En daarom voel 'k nòg, als 'k in je brieven lees wat
'k mezelf zoo dikwijls verwijt, 'n zekere troost dat je van me af bent en je geen last
meer van me hebben zult. Maar
[1:3]
die heele zaak is 'n psychiesch proces waarin niemand schuld heeft dan 'kzelf en
waar niemand iets aan had kunnen veranderen. - En nu hoop 'k maar dat niet alles
verloren is en dat 'k nog ergens goed voor zijn kan in de toekomst; dat schreef 'k
je.
Wat heeft die akelige juffrouw je nou weer laten zitten! zoo leelijk mogelijk en net
op dit oogenblik. Als juffr. Rosema nu maar geen betrekking heeft! en je helpen kan.
Ik ben blij dat je van dien spekslager af bent en dat 't huis wat je nu krijgt meer naar
je zin is.
Mijn schilderij begint nu op te schieten 'k hoop dat 'k 't de volgende week af, of
zoo goed als af krijg. Ja, 'k zou graag nog 's komen en 't zou zoo onmogelijk niet
zijn want 'k kan altijd wel wat leenen, - maar 't zal wel verstandiger zijn om in 't werk
te blijven totdat 'k 't zelf noodig heb er uit te gaan en nu die juffr. Rijken tòch komt,
zal ik maar liever wachten tot nà dien tijd en zien dat 'k m'n ets afkrijg of 'n nieuw
[1:4]
schilderij begin. Eilers heeft naar 'k hoor veel succes tegenwoordig en van mij worden
er nog al etsen verkocht en teekeningen o.a. aan 'n paar Amerikanen; dat is altijd
'n goed ding. - Dat lieve mannetje, - wat spijt 't me dat 'k niet in dat bedje lag en 'm
en

en

hoorde! Hij is den 28 jarig, vroeger dacht ik ook den 27 en daar heeft Pam 't
zeker nog van.
Prettig dat je zoo aan 't schrijven bent - 'k wou dat vers op dien tuin graag 's lezen
en ook op Pam's portretje. - Wat zou 'k er niet voor geven om dien tijd terug te
hebben, al die illusie van dien tuin en die mannetjes er in - 'k kan er niet aan denken
en er gaat geen dag voorbij zonder dat 'k me erin verdiep. - Je moet niet zeggen
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dat 'k niet met je meê leef en 'k zou niets liever doen dan je helpen met die sommen
- maar 'k durf niet - 'k voel me als 'n indringer. Wat je me gevraagd hebt, heb 'k
gedaan - maar laten we die vervelende geschiedenis nu verder maar laten rusten.
- Nu schei 'k uit - 't is voor mìjn doen 'n heele brief - als je 'm maar leest! Je zal geen
tijd hebben. Laat een van de jongetjes me nog maar 's schrijven als je 't zelf niet
kunt. Zoodra je 'n beetje op orde bent in Antwerpen kom 'k graag.
Dag Beb, veel hartelijke groeten aan de mannen, van
Vafie

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 augustus 1903
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 129

[1:1]
75 Overtoom
Amsterdam
4 Aug. 1903
Amice,
Ik zou niets liever willen dan mij dadelijk zoo'n motor-drijvend-atelier aanschaffen
maar tot mijn spijt kan ik er door geldgebrek voorloopig niet aan denken. Misschien
later - het lijkt mij een kostelijken uitvinding en ik feliciteer je met je voorloopige
succes.
Je kunt verzekerd zijn van mijn absolute discretie.
Met besten groet
t.t.
W.Witsen

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 augustus 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 975

[1:1]
Lieve Beb, schrijf me even of laat 't een van de jongetjes doen of dit briefje terecht
is gekomen; 'k durf 't geld niet te sturen voor 't eerst aan dat nieuwe adres terwijl 'k
niet zeker weet of 'k 't goed gelezen heb. 'k Heb van Groesbeek 't grootste gedeelte
gekregen, iets meer dan de helft van wat 'k vroeg - 'k zal je sturen wat 'k heb. Ben
je nu goed over gekomen? Schrijf desnoods maar 'n kaart.
Dag,
W
Maandag 17 Aug. 1903
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Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 augustus 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 976

[1:1]
26 Aug. 1903
Verleden week zond 'k je f 416 frs. lieve Beb, terwijl je, volgens je briefje maar 315
ontvangen hebt; als dit geen vergissing van je is heb je te weinig ontvangen; schrijf
me dit bij gelegenheid eens dan zal 'k reclameeren; 'k heb gelukkig nog 't reçu.
Akelig dat je zoo weinig hulp hebt en dan juist in zoo'n drukte; heb je al 'n advertentie
gezet in holl. couranten? Dank je wel voor je briefje - als je weer wat meer tijd hebt
zou 'k graag nog 's wat hooren. Mijn werk schiet niet erg op hoewel 'k den heelen
dag bezig ben, - 't gaat vreeselijk langzaam, maar niet slecht.
Veel hartelijke groeten ook aan de lieve mannen, van
Vafie

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 september 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 977

[1:1]
1 Sept. 1903
'k Vin 't erg prettig om 's te komen lieve Beb maar de eerste 14 dagen zal 't nog niet
gaan; 'k moet eerst 'n teekening af maken anders heb 'k geen geld. Ik kan niet eens
met m'n etsen naar Den Haag en die heeren, Groesbeek en Eilers zijn op reis en
naar buiten en daar moet 'k op wachten. 'k Doe niets anders dan werken: 'k heb
twee groote etsen onder handen die bijna af zijn, ten minste zóo ver dat ze gedrukt
kunnen; 't schilderij staat er nog altijd, daar moet 'k, als 't goed droog is, waarschijnlijk
en

nog eén dag aan werken en dan die teekening! 't Zal dus wel na den 15 worden
en dan schrijf 'k je nog wel. Ik was zoo blij weer 's wat uitvoerig te hooren, 'k zit hier
altijd maar te denken en te verlangen; 't is alles soms zóo moeielijk
[1:2]
en er is zoo niets aan te doen; 'k moet maar voort, maar werken en denken en blijven
verlangen. Kon 'k 't allemaal maar ongedaan maken, niet van 't laatste jaar, want
dat was 'n noodzakelijk gevolg en 't is ook wel goed zooals 't is als jij 't maar wat
makkelijker hadt; 'k begrijp zoo je zorgen en je verdriet lieve Beb en 'k zou alles
willen doen en alles willen geven om 't weg te nemen maar al m'n goede wil heeft
me nooit iets geholpen. Als 'k er nu alleen zelf maar de dupe van was en daar doe
'k m'n best voor, dan was 't nog zoo erg niet en daarom verlang 'k er altijd naar dat
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je in Aerdenhout bent, niet voor mijn gemak of voor mìj maar om 't voor jullie zoo
goed mogelijk te maken en 't verdriet zoo veel mogelijk op mezelf te laden. Ik hoop
dat 't nu gaan zal met Emma alleen en als ze flink is kàn 't zeker; maar in 'n vorigen
brief schreef je juist dat ze niet flink is.
[1:3]
Misschien was dat alleen voor 't oogenblik? Je schrijft zoo aardig over de jongetjes
en je heele brief is heel lief; 'k wou dat 'k je ook 's prettig kon schrijven maar je weet
wel dat 'k dat niet kan. Als 'k over mezelf schrijf dan word 'k altijd zoo melancoliek,
en dat is vervelend en over andere dingen heb 'k niets te zeggen; 'k leef zoo in
mezelf, 'k lees geen courant en kom niet uit, behalve om te zwemmen en, bij goed
weer, om te fietsen; verder lees 'k maar in m'n vrijen tijd; 'k heb er niets aan en 'k
vergeet 't allemaal weer zoo gauw, maar 't is 'n goeie afleiding. Als je nu meer op
orde bent ga je dan weer schrijven? Dat lijkt me zoo prettig voor je en later voor de
jongens is 't ook zoo prettig om te hebben. 't Spijt me soms zoo dat 'k geen cel meer
speel, maar 'k kan er niet toe komen, zoo alleen. Van Cobi hoor
[1:4]
'k niets meer; ze is zeker weer ziek; ze is allang ergens in Duitschland bij Stuttgart
altijd voor dat asthma. - Is 't bij jullie ook zoo warm, vandaag? 't Is hier vreeselijk!
Goed dat de jongetjes veel in de buitenlucht kunnen zijn. Maar denk om je zelf nou
ook, dat kunnen die mannetjes nog niet doen; dag lieve Beb, groet de lieve jongens
hartelijk; de portretjes zijn klaar en die uit Mechelen, van de stad, zijn heel aardig,
- 'k zal ze meê brengen en ook m'n toestel. Heeft Ekie nooit dien brief gekregen met
teekeningetjes van jongens die soldaatje spelen? Waarom schrijven ze me nooit
meer, - 'k kijk er elken dag naar uit.
Dag Beb, 'k schrijf dan wel wanneer mijn teekening af is.
Wees hartelijk gegroet.
W

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 23 september 1903
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1037

[1:1]
Woensdag 23 Sept. 1903
Je zal wel denken ‘nou antwoord hij weer niet!’ lieve Beb, maar 'k heb er meê
gewacht omdat Eilers zou komen en 'k hoop had te kunnen schrijven dat 'k kwam.
Maar Eilers is er nog altijd niet geweest, en daarentegen hebben zij mij op 't Spui
laten komen en hebben ze 'n explicatie gegeven, Groesbeek, die hier op neêr kwam
dat ze mij op 't oogenblik geen geld kunnen geven. 't Schijnt wel waar te zijn dat 't
'n slechte tijd is en dat ze zelf om geld verlegen zijn, - en daarbij komt de ongelukkige
omstandigheid dat ze meer schilderijen en teekeningen van mij terug krijgen dan
verkoopen. Zoodat 'k nu 'n schilderij af heb en bezig ben aan twee, drie anderen
twee etsen, groote platen, klaar heb voor den Haag, 'n derde plaat
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[1:2]
begonnen ben, evenals 'n teekening en dat 't me allemaal niets geeft. Ik zal nu zien
weer 'n leening te sluiten en, als 't kan, nog harder te gaan werken; 't geeft niets om
er onder gebukt te gaan en den moed te verliezen; 'k heb 't vaste geloof dat goede
schilderijen altijd hun weg vinden en als 't nu niet gaat is 't voor mij 'n bewijs dat mijn
werk niet deugt. De groote moeielijkheid is 't bijna onmogelijke van naar de natuur
te werken, hier in de stad. Voor de rest kan geldgebrek mij voor mezelf niets schelen;
'k zal nu trachten, op dat kapitaaltje, wat geld te krijgen voor jou maar 't zou 't me
veel makkelijker kunnen maken als je me zei als je geld op is, nù denk 'k ‘wie weet
hoe noodig ze 't heeft, en ze wil niet vragen’ en dat geeft me duizend angsten - en
vooràl mag je niet overdreven zuinig zijn want dat is
[1:3]
niet noodig en als je dat doet worden de angsten 'n groot verdriet te meer, terwijl 'k
al niets heb dan dat, - wil je 't me beloven? Ik zal van mijn kant zoóveel sturen als
me maar eenigzins mogelijk is en misschien is er voor de toekomst wel iets op te
vinden dat 'k 't je geregeld maandelijks stuur, maar dat moet eerst geregeld worden.
Als 'k nú wat kan krijgen dan kom 'k 't je brengen, in de volgende week of zoo, is
dat goed?
Ik heb je huis gezien in Aerdenhout, 'n vreeselijk lief huisje Beb, joùw kamer zoo
prettig met 't balkon en die kleine kamertjes voor de mannetjes zoo aardig - en de
boekerij met al die kastjes in de muren, ze waren aan 't aftimmeren, de vloeren
lagen er al in en de opzichter zal me waarschuwen als de meubelen er te recht
kunnen. En zoo heerlijk die boschjes er om heen, Beb en de duinen.. 'k wou daar
zoo graag nog 's met je wandelen met vrede in ons hart,
[1:4]
't is altijd wel verdrietig maar daar is nou eenmaal niets aan te doen maar 't is er
zoo mooi en 'k zou zóo graag die rust nog 's voelen, in die mooiheid; 'k ben zoo
bedroefd dat is zoo vervelend, altijd maar door. Daarom schrijf 'k ook liever maar
niet en jij heb er toch ook niets aan lieve Beb - en 'k kan er zoo weinig aan doen; 'k
ga nu weer aan m'n werk,
Dag Beb, veel hartelijke klappertjes voor allemaal van
Vafie
Dus tot de volgende week? waarschijnlijk Donderdag of Vrijdag.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Londen
Datum: 28 september 1903
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rossleigh, Muswell Hill]
28 Sept. 1903.
London N.
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Beste Wim,
Hoe komt het toch dat ik al dien tijd niets van je gehoord heb? Je hebt Arthur toch
niet vergeten, hoop ik? Wat mij betreft, ik heb je na April niet meer geschreven
omdat je in je laatsten brief zei dat je 1 Mei zou verhuizen, en vergat daarbij je nieuw
adres op te geven. Al dien tijd heb ik gewacht of ik dat ook van je hooren zou, en
moet nu eindelijk maar mijn toevlucht nemen met dezen brief naar Van Wisselingh
te adresseeren.
Zooals je van het bovenstaand hoofd ziet ben ik maar naar Londen
[1:2]
verhuisd. Pwllheli was heel mooi, maar het klimaat was er afschuwelijk; en er gaat
après tout toch maar niets boven London, vindt je wêl? Bovendien had ik daar in
Wales niemand om Engelsch meê te spreken, zoodat ik de grootste moeite kreeg
met schrijven, totdat ik eindelijk gedwongen was maar in het Hollandsch te schrijven
en af te wachten tot ik weêr in de levende Engelsche taal thuis was om daarin voort
te gaan. Dit gebrek aan Eng. Conversatie is sedert ik je het vorig jaar gezien heb
mijn eenigste grief geweest, dus je kunt wel begrijpen hoe mijn leven overigens is.
Bertha en ik, wij leven in de meest volkomen harmonie, maar ik ben dan ook grondig
getemd en van zwerver een goed huisdier geworden. De wilde instincten zijn er nog
wel, maar die vinden hun uitweg meer
[1:3]
in mijn werk nu. Je herinnert je misschien wel dat ik zelf altijd bang was dat ik niet
zoo plooibaar zou zijn. Maar het verschil is wel groot.
Ik wou dat je je er nu maar eens toe bracht om even, al was het dan ook voor een
paar dagen, naar Londen over te wippen. Niemand blijer dan ik om dien ouden Wim
weer eens te zien.
Intusschen is sedert Mei ons gezin vermeerderd met een dochtertje - dat is zeker
iets nieuws voor je. Het dreumesje groeit als kool, de trots van de moeder, en de
kleine Bertha begint nu zelfs al te praten. Als ik nog portretjes van ze kan vinden
zal ik ze je zenden. Maar ik had liever dat je zelf eens kwam kijken. En in ieder geval
moet je nu maar gauw eens laten hooren hoe je 't maakt, en of je in dat jaar dat ik
je niet gezien heb
[1:4]
veel gedaan hebt. Laat me nu niet zoo lang op een brief wachten, anders denk ik
weer dat deze ook niet terecht is gekomen.
Groet Jan en Nol van me, en een hartelijken handdruk voor jezelf
van je
Arthur
Treinen naar Muswell Hill van King's Cross (Local Station)

Willem Witsen aan Arnold Paul Constant Ising
Plaats: [Antwerpen]
Datum: 3 oktober 1903
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
3 Oct. 1903
Beste Nol, 't zal wel langer duren dan ik gedacht heb, die excursie. Verbeel je zoo'n
toestand. Betsy ligt te bed met zware koorts; toen 'k aankwam was ze onherkenbaar
en heel zenuwachtig - 'k heb haar dadelijk naar bed gebracht en getracht haar
zorgen uit 't hoofd te praten - 'k waak bij haar of liever 'k heb 'n matras op den grond
gelegd en slaap daar op als ze me niet noodig heeft; 'k geef haar quinine en leg
o

haar eenige malen den thermometer aan; de meid die met 1 Oct gekomen is heeft
haar van morgen in den steek gelaten terwijl haar oude meid morgen gehaald wordt.
Ik heb dus van daag 'n meid gehuurd die beloofd heeft morgen te komen maar 't
schijnt zoo'n onbetrouwbaar volk dat 't heelemaal niet zeker is dat ze 't doet! In ieder
geval 'n dag meid zoodat, nà acht uur 's avonds, we geen hulp hebben; 'k ben nu
even uit geloopen omdat 'k door 't slechte
[1:2]
slapen (die ouwe matras op den grond radbraakt me den heelen nacht zoodat 'k
gebroken op sta, overal pijnlijk) voortdurend erge hoofdpijn heb en vandaag den
heelen dag thuis ben geweest om die meid; morgen, als Emma weg is kan 'k niet
meer weg zoolang Betsy te bed ligt. De jongetjes zijn heel lief maar vreeselijk druk
en erg verwaarloosd en ongehoorzaam (behalve Pam) je weet niet hoe vermoeiend
dat is als je alles moet doen en overal op moet letten. Als morgen die nieuwe meid
niet komt, zal ik de jongens ook moeten aan en uit kleeden en voor 't eten zorgen.
't Huis is niet meer dan 'n arbeiders woning, nieuw en daardoor zindelijk maar
absoluut niet geschikt voor iemand die 10, 000 franken inkomen heeft; en als je,
met je gewone pessimisme, hiertegen in wilt zeggen dat die som niet zoo heel zeker
is door eventueele teleurstellingen die ik met mijn werk ondervind, dan verzoek 'k
je toch beleefd (maar niet àl te beleefd) te bedenken dat ze nù, tot op heden, 7 000
frs. ontvangen heeft. Zoo'n rommel kan je je
[1:3]
niet voorstellen! Ik hoop nu maar dat Betsy weer gauw beter is; Erik heeft gezegd:
‘Vafie zal je wel weer gauw beter maken’ en daar doe 'k nu mijn best voor. Ze wil
alleen kneipsal behandeld worden d.i. met omslagen en verbanden en afwasschingen
en van 'n dokter wil ze niet weten. Nou, zonder complicaties, zie 'k wel kans om 't
klaar te spelen met koud water, 't is 'n ouwe liefhebberij van me en 'k geloof er heel
o

stellig in. De resultaten zijn tot nog toe prachtig! Van daag 39,4 in den avond en 's
morgens 37,5 (normaal). Bizonderheden zal 'k je later wel vertellen, 'k ben nu te
moe en 'k moet weer naar huis - 't is 'n heel eind hier van daan, maar thuis kan 'k
niets drinken den heelen dag, bij gebrek aan goed drinkwater, zoodat mijn biertje
me nu wel smaakt. Vraag aan Mien of ze alsjeblieft niet aan
[1:4]
Mina wil zeggen dat 'k nog zoo dadelijk niet thuis kom; in tegendeel wou 'k graag
dat Mina mij elk oogenblik kan verwachten. Als ze geen geld meer heeft zal 'k je 'n
postwissel sturen, b.v. Woensdag van f 5.-. Mien wil haar die misschien wel uit mijn
naam geven - als 'k 't haar zend moet 'k zooveel uitleg geven en daar heb 'k geen
zin in. Mien kan zeggen dat jìj bericht van me hebt gekregen en dat 'k 't stuur voor
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alle zekerheid maar dat ze mij elk oogenblik kan verwachten; en als er kwitanties
komen ben 'k niet thuis! zonder meer.
Dag beste Nol, 'k verlang nu al om hier van daan te komen niettegenstaande de
lieve jongens - er is te veel wat me irriteert en dood-melancholiek maakt! 'k Zal je
dat later wel vertellen. Groet Mien hartelijk van me en schrijf me maar niet terug,
zonder noodzaak.
Met 'n hartelijke hand
je
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [10 oktober 1903]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 2

[1:1]
B.M.,
Tot mijn grooten spijt moet 'k je weer schrijven dat ik aanstaanden Zondag niet
hier ben. Ik reis al twee weken elken dag heen en weer naar den Haag waar ik aan
't etsen ben en 't komt me beter uit dat 'k er den Zaterdag en Zondag overblijf. Eén
voordeel is dat het portret wel gelegenheid heeft om te droogen! Voorloopig stel 'k
je voor het nu te houden op den volgenden. Je hoort dan wel van me en ik van jou
als je niet kunt.
Met besten groet
t.t.
W.W.

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 oktober 1903
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
75 Vondelkade Amsterdam
13 Oct. 1903
Beste Arthur, thuis komende van 'n bezoek aan Antwerpen (Betsy woont daar sints
15 Aug.) vond 'k je briefje. 'k Heb al zoo dikwijls gedacht waarom zou hij me toch
nooit meer schrijven! en zelf had 'k dikwijls lust om je te schrijven maar kwam er
niet toe. Dat is nou zoo'n wonder niet, vooral omdat 'k nooit schrijf en er zoo weinig
van houd. 't Is nu al bijna weer 'n jaar geleden dat 'k je 't laatst zag - en wat is er al
niet veranderd in dat jaar! Alles is anders gegaan dan 'k verwacht heb, zelfs dan 'k
gewild heb, want 'k ben altijd dupe.. niet uit gebrek aan intelligentie maar uit gebrek
aan maatschappelijkheid. En zoo zit 'k dan nu hier op de Overtoom, in 'n huisje dat
'k heb laten inrichten, zoo weinig ongezellig moge-
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[1:2]
lijk, met 'n oud canaille van 'n meid die me besteelt maar die heel goed kookt en
erg haar best doet omdat ze 't makkelijk heeft en voordeelig! Ik werk heel hard, m'n atelier hier is nòg al ruim en goed, 'k schilder veel en ets veel en zie niemand
behalve Nol en Mien. 'k Ga 's middags geregeld nog zwemmen maar dat is ook mijn
eenige aanraking met de buiten wereld. Verder lees 'k veel, heel veel en ben - de
zenuwen niet mêe gerekend, heel gezond. Maar die zenuwen maken 't me lastig!
Altijd die muziek in m'n ooren, meestal ernstig en altijd lamentabel en nu en dan 'n
aandoening aan m'n oogen, die 't me onmogelijk maakt om m'n blik te bepalen,
verblind door talrijke electrische lichtgolvingen die zich in 'n kring bewegen en aldoor
maar grooter worden totdat ze me niet meer hinderen; maar dat duurt dikwijls 'n
uur! M'n succes is niet groot tegen woordig en 't zal, vrees 'k, niet lang meer duren
of 'k zit heelemaal op zwart zaad.
[1:3]
Ik denk er dan ook over om naar Amerika te gaan want Londen, waar 'k liever wonen
zou dan ergens anders, is te dicht bij. Ik heb me te veel vijanden gemaakt met m'n
anarchistische levenswijze - niemand heeft er iets van begrepen omdat niemand
er iets van wist en de menschen schijnen 't geen bezwaar te vinden om te oordeelen
al weten ze er niets van af. Zoo zijn ze en ik van mijn kant heb nooit getracht iemand
wijzer te maken of m'n handelingen te verdedigen, omdat 't niemand aangaat. Jij,
Arthur, weet wel hoe 'k dit meen, - 'k heb je altijd beschouwd als een van mijn
zeldzame vrienden. Betsy woont nu in Berchem bij Antwerpen en de jongens maken
't best; ze groeien goed en ontwikkelen naar hun eigen aard. Pam schrijft historische
verhalen en werkt graag en goed. Erik is lief en lui, 'n onbewuste bon-vivant, 'n
droomer en 'n fantast. Kleine Odo is ongelooflijk ondeugend en bij de hand; hij is
de lieveling van allemaal en 'n grappig mannetje. Maar Pammy is zoo fijngevoelig
en eèn en al genegenheid, de andere zijn egoïstischer.
[1:4]
't Huis van Betsy in Aerdenhout is bijna klaar en waarschijnlijk gaat ze er met Mei
pas in. 'k Stel me er veel van voor, voor mezelf, als ze wat dichterbij wonen, maar
't is mogelijk dat 'k 't hier niet kan houden en dan moet 'k ze weer missen. Ik heb
met belangstelling gelezen dat 't je goed gaat en er mij in verheugd. In Januari moet
'k denkelijk in Londen zijn voor 'n tentoonstelling van 'n club waar ze mij lid van
hebben gemaakt en waar Whistler president was; nu is hij dood. - Ik hoop je dan 's
op te zoeken en je welvaart te aanschouwen en kennis te maken met je vrouw.
Ik heb besloten m'n verdere leven celibataire te blijven - 't eenige wat feitelijk 't
leven voor mij levens waard maakt, is de jongens; als 'k ze maar wat meer zag. Nou
Arthur, houd je goed en schrijf 's als je tijd hebt. 'n Andere keer zal 'k je uitvoeriger
schrijven - 'k ben voor 't oogenblik uit gepraat.
Met veel groeten en 'n hartelijke hand
Yours
Wim

Maria Augusta Ingenohl-Schorr aan Willem Witsen
Plaats: [Rome]
Datum: [15 oktober 1903]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
[geen tekst]

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 oktober [1903]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 999

[1:1]
15 Oct. Donderdagavond
Lieve Beb, 'k wou dat 'k bij je was om 't je 'n beetje makkelijker te maken - gelukkig
dat je dien dokter hebt en dat hij je ernstig lijkt; je moet je maar niet onnoodig angstig
maken lieve moef, hij is immers gewoonlijk goed gezond en nog al sterk en ik geloof
ook zeker dat 't wel over zal gaan. 't Hoeft volstrekt nog geen epilepsie te worden
en in ieder geval is 't op 't oogenblik nog niet erg als hij 't nu maar niet dikwijls krijgt
r.

ten minste. Ik ben van daag juist bij D vd Horst geweest en vertelde 't hem. Als 't
mocht ontaarden in epilepsie is 't wel vreeselijk voor ons lieve jongetje - maar we
moeten 't beste maar hopen, lieve Beb en ons geen angsten maken voor den tijd.
Stuipen is veel gevaarlijker, voor 't oogenblik en met veel zorg kan er nog zooveel
r.

aan gedaan worden. Je dokter zei immers ook dat 't genezen kan? D v.d. Horst
zei dat 't niet direct voort komt uit lichaams toestanden (koû, congestie, constipatie
enz.) maar uit ziels toestanden; hij moet heel rustig gehouden, niet schrikken, niet
angstig zijn nooit beknord en nog minder bestraft worden. Ik voor mij geloof niet dat
hij
[1:2]
bromium noodig heeft want hij heeft niet zoo'n zenuwachtig leven en is gewoonlijk
nog al kalm. Ik zei aan v.d. H dat hij zoo'n schik heeft juist, en dat je altijd zoo goed
zorgt voor allemaal en voor hem in 't bizonder. Hij vond er geen reden voor om zoo
ongerust te worden en in ieder geval is er geen direct gevaar. Newton heeft z'n
heele leven vallende ziekte gehad en is heel oud geworden. Die lieve Pam is zoo
gevoelig en daar zal hij, al krijgt hij die akelige ziekte niet, altijd veel van te lijden
hebben. Ik verlang zoo om weer 's te komen dat 'k aldoor bezig ben om 't zoó in te
richten dat 'k 't doen kan, - 't zal niet lang duren of 'k sta weer voor je, dat merk 'k
al - maar 'k ben in 'n vreeselijke crisis wat de praktische kant van m'n werk betreft.
Die Eilers is er nu nòg niet geweest, Maandag heeft hij me weer in den steek gelaten
en 'k weet niet wanneer 'k weer geld van hem krijg - maar zoodra 'k wat los krijg
kom 'k over. 't Is zoo jammer dat 't zoo ver is en 't daardoor zooveel geld en tijd kost!
Ik ben nu in zooverre maar blij dat 'k Pam niet heb meê genomen als hij 't hier
gekregen had, zou 'k
[1:3]
allicht gedacht hebben dat 't mijn schuld was; - niet dat 'k 't niet aan zou durven
maar 'k heb altijd 't gevoel dat jij onmisbaar bent voor de jongens en vooral voor
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hem. Hij houdt zoo vreeselijk veel van z'n moedertje en zou je meer missen dan hij
mij doet, natuurlijk. Maar als je 't wil zal 'k hem 'n volgende keer graag 's 'n poosje
meê nemen, - 't is hier wel heel rustig maar 'k ben bang dat hij zich zou vervelen
met mij alleen, zonder de broertjes en dat hij te veel naar jou zou verlangen. Goede,
gezonde buiten lucht heeft hij noodig en daarom verlang 'k ook zoo dat je in je
nieuwe huis woont - dan kan 'k ook dikwijls komen en zoo lang mogelijk blijven,
zoolang je me hebben wilt; 'k zal je niet meer teleurstellen, mijn leven is voor jullie
en dat kàn niet anders.
Vraag nou 's aan die dokter of hij jou ook 's onder handen neemt - toe Beb, doe
dat nou en denk niet meer aan dingen die voorbij zijn - of als je dat niet laten kan,
denk dan alleen aan de prettige goeie dingen - alles kan goed gaan en als alles zoó
geregeld is, als je in Aerdenhout woont, dat je weer 's weg kan, laten we dan samen
nog maar 's naar Chartres gaan
[1:4]
of Londen of waar je wilt. - Je zit nu net zoo alleen als ik hier - misschien ben je al
naar bed - slaapt Pammy bij je of is hij nog boven bij de anderen? Was 'k maar bij
je - 't is zoo'n afschuwelijk machteloos gevoel om zoo ver af te zijn en niets te kunnen
doen terwijl 'k zoo vreeselijk graag je zou helpen en steunen en je zorgen weg
nemen. Ik heb zelf wel niets dan verdriet maar 'k heb zoo'n behoefte om liefde te
geven - en nu zit 'k maar te lezen en te wachten op 'n nieuwen dag en op berichten
van jou en de lieve jongens. Dag Beb, geef Pammy 'n lief zoentje van Vafie en zeg
hem maar dat 'k gauw kom, heel gauw, (dat hangt van Eilers af). Wat 'n verhaal van
die meid en haar mooie kleeren! 'k Had ze niet bij haar gezocht! Als ze nu maar
blijft. - Beb, je moest Pam ook niet meer alleen de trap òp laten loopen; hij kan 't
altijd, elk oogenblik krijgen, even goed op de trap als op straat! Dat is 't grootste
gevaar. Heb je mijn vorigen brief gekregen? 't Antwoord op je eerste lieve briefje?
'k Ga nu dezen even weg brengen naar 't hoofdkantoor, dan heb je 'm misschien
gauwer.
Dag lieve Beb, 'k kus je hartelijk - dag Beb, - klappertjes aan allemaal!
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 30 oktober 1903
Verblijfplaats: UvA, UB, XXX A 46, 1038

[1:1]
Vrijdag 30 Oct. 1903
Toen 'k vanavond thuis kwam uit den Haag vond 'k je tweeden brief lieve Beb; de
eerste kwam gisteren avond - 'k schrikte wel even want onderweg denk 'k altijd als
'k thuis kom ‘wat zou er zijn’ en ‘geen brief van Beb, tenzij er iets is’ en 't eerste wat
'k zag, op de gewone plaats op 't buffet, was 't bekende handje.
Wat ben je toch aan 't tobben met die meiden en wat 'n rakker is die Marie! 't
Ergste is dat je er niet tegen kunt en dat je 't veel te druk hebt. Zóó heb 'k je nog
nooit gezien, je heb altijd nog meiden gehad en hulp
[1:2]
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al was 't alleen daàrom wou 'k dat je maar weer hier was. Wat 'n land dat België! 'k
Heb er altijd 'n hekel aan gehad en nù zie 'k pas met hoeveel reden! - Ik wou ook
dat je 'n wandeling met me kon maken van avond - die oplossing van toen is nu niet
meer noodig, dus hoef je daar niet aan te denken, - als je nu in Aerdenhout woont
kan 't weer, dat is 'n troost, 'k kan er ook zoo vreeselijk naar verlangen en die dingen
die voorbij zijn, zijn zoo erg als je er niets tegenover kunt stellen, al is 't dan ook
anders.
De volgende week zal 'k misschien 'n paar dagen thuis blijven en dan zou 'k 's
r.

naar D v.d. Horst kunnen gaan. De etsen gaan
[1:3]
goed, maar 't gaat langzaam, 't is zoo'n vreeselijk werk en de tijd zoo kort, elken
dag. 'k Ben 's avonds bezig 'n verhaaltje te vertalen voor de jongetjes waar ze wel
plezier in zullen hebben maar 't zal ook weer lang duren; alles gaat zoo langzaam
en moeielijk bij mij. Maar al die bezigheid is prettig, hoewel 'k me dikijls agiteer
omdat 't zoo lang duurt en 'k wou zoo graag gauw wat geld hebben, om te komen.
Overigens is de eenzaamheid niet beter te dragen dan door die bezigheid: 'k denk
aan niets dan 't werk en 't verlangen om gauw te kunnen komen. Wat moet 'k doen
met die chèque? Verzenden? of is 't zoo maar?
't Adres van Cobi is: Pension
[1:4]
de Bruyn, Wilhelmstrasse, Wiesbaden. 'k Heb geen berichten verder gehad. Wel
dat ze er aan dacht om in 'n hotel te gaan met 'n balcon op 't Zuiden, maar of ze
en

daar al heen is weet 'k niet. Ik ben den 9 , van daag precies drie weken geleden,
vertrokken - 't lijkt mij al veel langer. Dag lieve Beb, dank voor je brieven, je schrijft
zoo prettig over alles en zoo duidelijk over de mannen. Geef ze toch 'n hartelijk
klappertje van Vafie, - 'k stuur dit nu dadelijk maar even; de volgende week, als 'k
weer 's wat langer thuis ben, schrijf 'k je uitvoeriger. Ook over de etsen, die nu in 'n
angstige crisis zijn! Dag lieve Beb. Heb je Mevr. v. Wezel al gezien?
Dag,
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 november 1903
Verblijfplaats: UvA, UB, XXX A 46, 1039

[1:1]
3 nov. 1903
dinsdag middag
Er was niets in mijn brief om je verdriet te doen, lieve Beb - integendeel, 'k heb je
dadelijk geantwoord omdat 'k geen moeite heb om in je sentiment te komen; - maar,
hoe verleidelijk 't ook is ben ik niet op je schrijven in gegaan omdat mijn hart beeft
voor nieuwe teleurstellingen en verwikkelingen. Niet omdat 'k twijfel in mezelf - 'k
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ben niet veranderd en kan nooit veranderen - maar omdat er zoo heel veel is
gebeurd, zóo ontzettend, dat, al is 't nu voorbij, niet ongedaan gemaakt kan worden.
Waarom moeten we daar nu weer over beginnen! 't Is gebeurd! en de
noodzakelijkheid heeft er mij toe gebracht om een zoo vernederende rol te spelen
om gedaan te krijgen wat 'k niet gewild heb voor mìj en om inferieure bijredenen maar voor je eigen rust. Ik heb 't je eens geschreven dat 't
[1:2]
'n executie is geweest en 't lijkt mij vreeselijk pijnlijk, als iemand, na zijn hand tegen
je opgeheven te hebben die hand heeft afgehakt, ten einde raad, - om te vragen:
‘geef mij nog 's die hand waar 'k van hield’. Dat is immers onmogelijk! Ik zou er alles
voor geven als 't niet had hoeven gebeuren - alles voor geven als 'k nog iets te
geven had - 'k heb er immers alles aan gegeven, mijn vrouw, mijn jongetjes, geluk,
huis en mijn liefhebberijen, - zelfs mijn reputatie. En dat 'k dat dragen kan is alleen
door mijn onveranderlijke en eindelooze genegenheid - en als iedereen zich van
mij afwendt trek 'k me terug in mezelf en weet dat 'k niet anders heb gekund. Nee
Beb, mijn geweten, wat die ongelukkige scheiding betreft, is zoo zuiver als 't jouwe.
Ik leef hier als 'n balling, zonder geluk, van alles af wat me lief is, - dat is mìjn deel.
En jij
[1:3]
kunt 't zoo goed hebben met je lieve jongetjes, niet in 'n achterbuurt als 'n arbeiders
vrouw maar als je leeft naar de eischen van je ontwikkeling en beschaving en je
inkomen 't toelaat. Zorgen heeft iedereen en behalve mijn eigen wil 'k die van jou
graag helpen dragen. Is dit nu 'n oogenblik om te spreken van vijandschap? Als 't
noodig was, zou 'k je vijandschap even goed kunnen lijden als de rest en alles wat
noodzakelijk is en in ieder geval zou 'k duizendmaal je vijandschap verkiezen boven
de afschuwelijkheid om je altijd te leur te stellen en je opnieuw 't recht te geven om
te zeggen dat 'k oneerlijk ben en je bedrieg. Dat wil 'k niet. Ik wil je niets dan goeds
en als daar ooit nog eenig geluk voor ons beiden uit zal voortkomen, moet 't vanzèlf
gaan, als 'n gevolg van ons zijn en dan zàl 't ook komen - maar niet geforceerd of
als 'n vooropgezet plan of 'n overeenkomst. - Als 'k je zoek is 't niet omdat 'k niet
tegen de eenzaam[1:4]
heid kan - maar omdat mijn leven voor jullie is, hoe bescheiden en zelfs vernederend
mijn positie ook is - dus alleen uit genegenheid - en van 't oogenblik dat er niemand
tusschen ons is, is immers alles goed en hebben we maar af te wachten wat 't leven
ons nog geeft. Maak je maar geen onnoodig verdriet, lieve Beb en schrijf me maar
gauw weer een van je prettige brieven waarmeê je me zooveel goed doet.
Je zou met Jan Hofker evengoed naar Ch. of L. kunnen gaan dan met mij, als je
in hem meer Pim zou zien dan in den echten! maar daar ben 'k niet bang voor. Ik
ben van daag niet naar den Haag omdat 'k op 't Spui moest zijn om etsen te
teekenen, en 'k maak gebruik van dien vacantie dag om je dezen - voor mìj langen
- maar in ieder geval naar mijn beste weten, ernstig-lieven brief te schrijven. Dag
Beb, 'k hoop gauw te komen en je geld te brengen; alles gaat voorloopig bevredigend
- ten minste 't begint er op te lijken.
Dag lieve Beb, veel liefs voor de mannetjes en hartelijk gegroet
Pim
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Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten / Pam, Erik, Odo?
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [17 november 1903]
Verblijfplaats: UvA, UB, XXX A 46, 978

[1:1]
De uitnoodiging tot den algemeenen Vrede
Er wordt verteld dat een eerwaardige grijsaard die, in het verre Oosten, in een der
talrijke Arabische dorpen woonde, op zijn hoeve een mooien hoenderhof had,
waaraan hij veel zorg besteedde en welke goed voorzien was van mannelijk en
vrouwelijk gevogelte, dat hem prachtige eieren en heerlijke jonge kippetjes,
voortreffelijk om op te eten, op leverde. Onder het mannelijk gevogelte bezat hij o.a.
een grooten bewonderenswaardigen haan met een heldere stem en met
goud-schitterend gevederte, die, behalve met al de hoedanigheden van uiterlijke
schoonheid, begaafd was met vlugheid, wijsheid en ondervinding in wereldsche
zaken, in weêrs veranderingen en in alle
[1:2]
mogelijke teleurstellingen van het Leven. Hij was vol nauwgezette rechtvaardigheid
en oplettendheid jegens zijn kippetjes en voldeed aan zijn plichten jegens haar met
even grooten ijver als onpartijdigheid om de afgunst niet in hun harten te brengen
en geen vijandschap in hun oogen. En hij was bekend onder de bewoners van den
hoenderhof als een voorbeeld van een echten haan, om zijn kracht en zijn goedheid.
En zijn Meester had hem ‘Stem van den Dageraad’ genoemd.
Eens, terwijl zijn kippetjes bezig waren om hun kiekens te verzorgen of zich de
vederen te pluizen, ging Dageraadstem het hek van de hoeve uit om eens op de
akkers te kijken. En, zich verbazende over alles wat hij zag, pikte hij telkens en
telkens op den grond naar gelang hij op zijn weg korrels graan tegenkwam, korrels
tarwe of gerst, korrels oliezaad of boekweit of gierst of maïs.
[1:3]
En onwillekeurig, onder het zoeken (en vinden!) verder gaande dan hij plan had
gehad, zag hij zich op een gegeven oogenblik buiten bereik van het dorp en van de
hoeve en heelemaal afgezonderd op een wilde eenzame plek die hij nooit gezien
had. En hij had mooi kijken naar links en naar rechts, hij zag geen enkel
vrienden-gezicht noch eenig bekend wezen. En hij begon bang te worden en liet
eenige korte verontruste kreeten hooren. En terwijl hij juist van plan was om op zijn
schreden terug te keeren viel zijn oog op een Vos die met groote haast van verre
op hem af kwam. Dit ziende beefde hij voor zijn leven en, den vijand zijn rug
toekeerende, nam hij een aanloop en vloog, met al de kracht van zijn gespreide
vleugels boven op een bouwvalligen muur, waar hij juist plaats had om te zitten
maar waar de Vos in
[1:4]
geen geval bij hem kon komen. En, snuivende en keffende, bereikte de Vos buiten
adem den muur. Maar toen hij zag dat hij met geen mogelijkheid op den muur kon
klimmen en den vogel van zijn verlangen kon benaderen, hief hij den kop tot hem
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op en sprak: ‘De vrede zij met U o gelukaanbrengend gelaat, o mijn broeder, o mijn
beste kameraad!’ Maar Dageraadstem gaf hem den groet niet terug en wilde hem
zelfs niet aankijken. En de Vos, dit bemerkende, zeide: ‘O mijn vriend, o malsche,
O prachtige waarom wilt gij mij niet begunstigen met een groet of met een blik terwijl
ik je zoo'n belangrijk nieuws te vertellen heb?’ Maar de haan liet elke toenadering
en elke hoffelijkheid door zijn stilzwijgen mislukken. Toen hernam de Vos: ‘Ah, mijn
broertje, als je maar eens wist wat mij opgedragen is te verkondigen, je zou dadelijk
naar beneden
[2:5]
vliegen en mij omhelzen en mij kussen!’ Maar de Haan ging voort zich onverschillig
voor te doen, alsof hij met andere dingen bezig was en keek, zonder te antwoorden,
met strakke ronde oogen in de verte. En de Vos hernam: ‘Weet dan, o mijn broeder,
dat de Koning der dieren, dat is de Leeuw, en de Koning der vogels, dat is de
Adelaar, een raads vergadering hebben gehad op een groenende weide, versierd
met bloemen en beeken - en de vertegenwoordigers van alle dieren der Schepping
om zich verzameld hebben: tijgers, hyena's, luipaarden, linxen, panters, jakhalzen,
antilopen, wolven, hazen, huisdieren, gieren, sperwers, raven, duiven, torteltjes,
kwartels, patrijzen, hoenders en alle vogels. En onze twee opperleenheeren, nadat
de vertegenwoordigers van al hun onderdanen aan hun voeten waren, - vaardigden
het leenheerlijk besluit
[2:6]
uit, dat in 't vervolg, over de gansche uitgestrektheid van de bewoonde aarde, de
veiligheid, de broederlijkheid en de vrede moeten heerschen; dat de genegenheid,
het medelijden, de kameraadschappelijkheid en de liefde de eénige gevoelens
mogen zijn onder de verschillende stammen der wilde beesten, der huisdieren en
der vogels; dat de vergetelheid alle oude veeten en elken rashaat moet uitwisschen;
en dat het algemeene en persoonlijke geluk het éenige doel is waarnaar allen met
kracht moeten streven. En zij besloten dat een ieder die op dezen staat van zaken
zou inbreuk doen, zonder uitstel zou gedaagd worden voor het hoogste gerechtshof
en geoordeeld en veroordeeld zonder beroep. En zij benoemden mìj tot heraut van
het tegenwoordig besluit en droegen mij op de beslissing van de vergadering te
gaan verkondigen over de gansche aarde, met bevel hun de namen der
weerspannigen te komen melden, opdat zij gestraft zouden worden naar gelang
van hun verzet.
[2:7]
En daarom, o broeder Haan, ziet ge mij op 't oogenblik aan den voet van dezen
muur waar ge bovenop zit, want ìk ben 't, naar Waarheid, ik met mijn eigen oog, ik
en geen ander die de vertegenwoordiger is, de heraut, de boodschapper en de
gemachtigde van onze leenheeren en gebieders. En daarom ook sprak ik je zooeven
aan met woorden van vriendschap, o mijn broeder, en beleefden groet.’ Dat allemaal!
Maar de Haan, zonder meer aandacht aan al deze welsprekendheid te schenken
dan hij gedaan zou hebben als hij niets gehoord had, ging voort met in de verte te
kijken, onverschillig-weg en met ronde en vaage oogen die hij, knikkebollende, nu
en dan sloot. En de Vos wiens hart brandde van verlangen om dezen prooi lekkertjes
te verslinden, hernam: ‘O broeder mijn, waarom wilt ge mij niet met een antwoord
vereeren? of je verwaardigen mij een woord toe te voegen, of zelfs mij maar aan te
zien, mìj den geheimen
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[2:8]
bode van onze koning den Leeuw, den gebieder der dieren en van onzen koning
den Adelaar, den gebieder der vogels? Veroorloof mij dan je in herinnering te brengen
dat, als je volhardt in je stilzwijgen tegenover mìj, 'k genoodzaakt zal zijn de zaak
aan den Raad medetedeelen en 't zou best mogelijk zijn dat je dan dadelijk valt
onder de nieuwe wet, die onverbiddelijk is in het verlangen om den algemeenen
vrede te stichten, zelfs op gevaar af de helft van de levende schepselen te moeten
laten ombrengen. Ik bid je dus, voor de laatste maal o mijn lieve broeder, mij te
zeggen waarom je mij niet antwoordt.’ De Haan, die zich tot dusver in zijn trotsche
onverschilligheid verschanst had, rekte na deze woorden, den hals uit, en, zijn kop
opzijde draaiende keek hij met zijn rechter oog den Vos aan en zei: ‘Waarlijk, o mijn
broeder, je woorden zijn op mijn hoofd en op mijn oogen en in mijn hart eerbiedig
'k je als den afgezant, den heraut,
[3:9]
den boodschapper en den afgevaardigde en gemachtigde van onzen Koning, den
Adelaar. Maar geloof niet, als 'k je niet antwoordde, dat 't was uit weerspannigheid
of uit welk ander afkeuringwaardig gevoel ook, - nee! bij je leven, nee! 't Was alleenlijk
dat 'k zoozeer verward raakte door 'tgeen 'k zag en nog altijd zie, daar voor mij uit
in de verte!’ En de Vos vroeg: ‘Allah zij met je, o mijn broeder, en wat zag je en wat
zie je dan nòg in de verte? Niets ergs, hoop 'k? niets verschrikkelijks?’ En de Haan
rekte zijn hals nog verder uit en zei: ‘Wat! zie je dan niet wat ìk zie, o mijn broeder,
en dat nog wel terwijl Allah je boven je geëerden neus twee zulke doordringende
oogen heeft gegeven, - wel 'n beetje scheel, dat zij gezegd zonder je te beleedigen!’
En de Vos vroeg met ongerustheid: ‘maar zeg dan wat je ziet, zeg 't me toch bid ik
je; want 'k heb vandaag
[3:10]
'n beetje pijn aan mijn oogen, hoewel 'k niet, voor zoover 'k weet, scheel ben - dat
zij gezegd zonder je te willen tegenspreken!’ En de Haan, Stem van den Dageraad
sprak: ‘Waarlijk, 'k zie 'n stofwolk op den grond en in de lucht 'n vlucht jacht-valken,
in 'n draaienden cirkel!’ En de Vos begon op deze woorden te beven en vroeg in
den hevigsten angst: ‘Is dat alles wat je ziet, o geluk-voorspellend gezicht? Zie je
niets loopen op den grond?’ En de Haan keek lang naar den horizon, zijn kop links
en rechts draaiende, en zei eindelijk: ‘Ja, 'k zie iets dat met vier pooten over den
grond loopt, hoog op de beenen, lang en dun, met 'n fijnen spitsen kop en lange
hangende ooren. En dat iets komt snel op ons af!’ En de Vos, over zijn gansche
lichaam bevende, vroeg: ‘Is 't niet 'n hond 'n hazewind die je ziet, o mijn broeder?
Dat Allah ons bescherme!’
[3:11]
En de Haan zei: ‘Ik weet niet of 't 'n hazewind is, want dat soort heb 'k nog nooit
gezien en Allah alleén weet 't! Maar 'k geloof wel, in ieder geval, dat 't 'n hond is, o
lief gelaat!’ Toen de Vos deze woorden gehoord had, riep hij uit: ‘Ik ben verplicht,
o mijn broeder, om afscheid van je te nemen, 'k ga er van door!’ En zoo sprekende
keerde hij zich om en gooide zijn beenen in den wind, zich verlatende op de
Moeder-van-de-Veiligheid. En de Haan riep hem na: ‘Hola! hé, hola mijn broertje,
'k kom er af, 'k kom er af. Waarom wacht je niet op me?’ En de Vos riep: ‘Och, zie
je, 'k heb zoo'n hekel aan zoo'n hazewind, die hoort niet tot mijn vrienden, noch tot
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mijn verwanten!’ En de Haan hernam: ‘Maar o zegen rijk gelaat! heb je me zooeven
niet gezegd dat je kwam als heraut en boodschapper van onze gebieders
[3:12]
om het besluit tot den algemeenen vrede uit te vaardigen, dat genomen is in de
vergadering van afgevaardigden van onze stammen?’ En de Vos antwoorde heel
uit de verte: ‘Ja zeker, ja zeker o mijn broeder Haan, - alleen is die akelige hazewind
- dat Allah hem verderve! - niet op de bijeenkomst geweest, en zijn ras heeft geen
vertegenwoordiger gestuurd en zijn naam is niet genoemd onder de aanhangers
van den algemeenen vrede! En daarom, o haan vol malschheid, is er altijd
vijandschap tusschen zìjn ras en 't mijne en persoonlijke afkeer tusschen hem en
mij! En dat Allah je in goede gezondheid beware, totdat 'k terug kom!’ En de Vos,
zoo gesproken hebbende, verdween in de verte. En de Haan ontkwam op deze
wijze aan de scherpe tanden van zijn vijand dank zij zijn schranderheid en zijn
scherpzinnigheid. En hij haaste zich om van den muur af te komen en de hoeve
[4:13]
te bereiken, Allah lovende die hem in veiligheid terugbracht in den hoenderhof. En
hij beijverde zich om aan zijn kippetjes en zijn buren de poets te vertellen die hij aan
hun erf-vijand gespeeld had. En al de hanen van den hoenderhof lieten hun
helderklinkend geroep van vreugde door de lucht weergalmen, om de zegepraal
van ‘Stem van de Dageraad’ te vieren.

[1904]
Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Aerdenhout]
Datum: [begin oktober 1904]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1164

[1:1]
Wat is er toch eigenlijk, Wil, wat wil je toch is er iets dat je dwingen wil, zeg het dan,
open Willem, open geen verborgenheden, die hebben toch al ongeluk genoeg
gebracht. Jullie komt verleden week hier ofschoon je wist dat ik naar Ede was en
als meneer Verster zegt ‘kom:’ dan antwoordt je als een automaat en laat de
kinderen, die je zoo dierbaar heeten te zijn! maar weêr in de steek al zie je ze in
geen maanden en al weet je dat ze alleen zijn, och heer een mensch heeft andere
bewijzen noodig van gevoel. Waarom zei Meneer Verster
[1:2]
dat het jammer was dat ‘mevrouw niet thuis was’, hij wist dat toch vooruit. Dat je nu
niet bent geweest zal 'm ook wel in je geweten zitten maar als je dat nu eens niet
meer belastte maar eens eenvoudig natuurlijk deed met andere woorden alle draaierij
na liet en op recht leefde, dan hoefde je toch die angstigheid niet meer te hebben,
die die rare zenuw toestanden bij je te weeg brengt, waaronder je ons zoo gaarne
't zelfde meê laat lijden of liever die je verluchting doen zoeken door 't lijden op ons
over te dragen
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Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Aerdenhout]
Datum: [begin oktober 1904]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1165

[1:1]
Heb je nergens geweten Wil? Wat moet ik er toch van denken dat het je nog te veel
is of dat we je zoo onverschillig zijn, dat je voor de overschoentjes zorgt? De kinderen
hebben ze noodig, ik wacht nu al weken en je bent zelfs in dien tijd hier geweest in
een vluchtig ridje! Arme kinderen, zoo'n aardig stuk speelgoed in Amsterdam te
hebben dat hen, als 't ware aan een touwtje ieder keer wordt weg getrokken, geen
wees te zijn, maar altijd 't gevoel te hebben dat hun vader te bereiken is, en steeds
wordt verwacht, maar door zijn pleziertjes van hen wordt weg[1:2]
gehouden - o Erikje was wat verbaasd dat je op Verster's kamer niet meer voor de
raam zat dien dag. Pim wat heeft je Zondag weg gehouden een prettig ridje of je
geweten dat zoo bang wordt voor mijn kijken leeren, voor mijn leeren zien. Nu mag
ik je dan vriendelijk verzoeken me die overschoenen te zenden, vooral per postpakket
niet met den bode. ‘Kom’ zei Verster en blijmoedig liet hij vader Witsen zich van zijn
kinderen weg slepen, nog even zeggende: ‘juffrouw groet u mevrouw!’ Grotesque
dank hartelijk dank voor die aller vrienschappelijkste begroeting - zeg had je niet
zelf kunnen schrijven om me te begroeten als je zoo hartelijk voelde of was het 't
gevoel van een minuut; nou misschien heb ik er dan nog meer aan dat je nu maar
eens die overschoenen stuurt apropos f 200 duurt niet lang wil je eens aan me
denken. Pim ga je eens met me naar de tentoonstelling op Arti? Noem zelf maar
een dag, 'k ben
[2:3]
deze week den architekt wachtende, een plaat[s[?] voor de [tent[?] heb ik uitgezocht,
en de haan voor 't nieuwe hekje zal ik ook zelf moeten doen maar wat ik op die
kortstondige oogenblikken dat je 't in ons midden uithoudt (waarvoor heb je me toch
laten terug komen beul) vergeten heb te vragen is 't ijzeren kistje open te maken,
ik ken de sluiting maar kan 't nu niet gedaan krijgen nog niet met de hulp van een
hamer, en ik verwacht er Bauer's brieven in te vinden. Berta gaat deze maand weg
ze heeft zoo'n heimwee, zegt ze naar Amsterdam. O als ik 't had geweten hoe 'n
afschuwelijke haat je verbergt voor ons onder die schijn van liefde dan had ik je
nooit hier in huis die dingen in orde laten brengen voor 't oog van de menschen.
God God wat ben jij toch een gelukkig mensch zoo'n macht te bezitten over de
blinden. Waarom zei Verster tegen de Juffr. dat 't jammer was dat Mevrouw er
[2:4]
niet was? Schaamde hij zich zoo? Geen wonder, want jullie wisten het ik had je nog
geschreven dat ik er niet zou zijn en jij hebt de heele week gelegenheid gehad te
komen.
Nu ontvang ook een hartelijken groet van
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Bebpy.
Met wie ben je gisteren uit geweest Pimmy? Zondag meen ik; je zei in der tijd de
Ingenohls waren voor mij geen omgang maar wat praat jij dan met ‘nicht’ als ze zoo
heele avonden bij je is. Is ze ook niet nieuwsgierig naar 't huis dat jij in orde hebt
gebracht - och ik heb er toch alle dingen voor uit gezocht de meubelen neêr zetten
is 't voornaamste niet, als ze ook eens wil komen,
[2:5]
je zult mij wel eens een dag kunnen snappen. Als je dezen brief liever niet had dan
had, je me fatsoenlijk kunnen schrijven en me niet treiteren, ik word toch niet zoo
kwaad dat ik geen geld meer wil, hoe spoediger je een vaste som deponeert van 't
eenmaal toe-gezegde op geregelde tijden hoe gemakkelijker 't me zijn zal. Waarom
heb je me toch laten komen, 't was veel goedkooper voor je toen ik in 't buitenland
makkelijker gefopt kon worden.

Elizabeth Witsen-van Vloten aan Willem Witsen
Plaats: [Aerdenhout]
Datum: [december 1904]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1173

[1:1]
Je zult wel begrijpen dat ik je f. 25 niet aan zal raken als je eenigszins 't gevoel had,
kon hebben welken indruk je brief moet hebben op mij. - 't Is waar ik ben op dat
punt nooit ontzien en ben behandeld door jou lang en lang, wel altijd? Als of ik geen
ziel had; maar dat is zeker, al had mijn Pimpie-ventje en mijn E'kie en mijn jongste
ook die, geen brood dan ging ik bij anderen bedelen liever dan van jou een cent te
vragen. ‘Dom en dom en dom’, ja ja en mijn fantasie o 't is zoo makkelijk iemand te
kneuzen met de handen en te vermorzelen met - ja op welke wijze doe jij 't niet maar
dat neemt niet weg dat van niemand zo geprofiteerd is als van mijn.
't Is zoo gods gruwelijk ongevoelig om me nu nog zoo te beschelden nadat ik
geleefd heb zooals in België, je altijd weêr ontvangen, hoe vol te leur stelling en
napijn die bezoeken voor me waren en de helsche vrees die ik heb te moeten boeten,
ik weet dat, voor elke aanraking met
[1:2]
jou (God God dat het vafie dat ik wenschte voor mijn kindertjes, waarvoor ik hun
liefde inprentte met zoo eerlijk meer dan eerlijk deelen) me nu nog zoo te beschelden
daarna en na dat zuinige leven van mij in 't buitenland met altijd die hoop er achter
die jij wakker hield en die je altijd ontneemt op 't oogenblik dat 't je past; al mijn
strijden tot niets makend, en nu na mijn, 't je zoo weinig lastig maken om geld, o 't
kwam je zoo te stade! Waar zat 't meeste geld? Bij mij? en na mijn angstige
waarschuwing dat we wat anders moesten bedenken dat ik 't niet kon volhouden
en mijn angst voor 't leven hier - och dat ik er nog een woord aan verknoei, ik ken
immers de hoog moed, die ellendige ziekte van je die alles heeft vernield en verlaagd,
hoe die me antwoorden zal, zoo als nu deze brief ook weêr? Ik heb te maken met
dit: je woede nu ik om geld moet vragen, je holle vijandige woorden bij elk geuit leed
van mij, je handelingen tegenover me in dit huis waarin je me alles zoozeer mis

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

gunde dat je 't niet hebben kondt dat je er buiten bleef, en dat dank je je zelf, arme
vent, arm aan al wat ons kon helpen, dubbel arm wij, mijn lievertjes
[1:3]
en 't zoo afschuwelijk bejegende moefie. Je redeneert nooit zuiver en altijd om de
feiten heen, daar heeft v. Hamel nu al last van en ik! Ik heb er meê te maken dat je
e

meid af gericht is al van de 1 keer af mij buiten je huis te houden (dat gebeurt de
dame met de kinderen voor wie de chocolaadjes zijn zeker niet maar ik kom
ongelegen), dat je me antwoordde na je droef?geestig! kijken op mijn helpend ‘Pim
't is je leven meeleven wat ik zou moeten, laat me dat’, 't was 't eenige wat ik kon
en mocht zeggen en 't behelsde meer dan jij ooit voelt, en voelen zal. Ik heb niet
gevraagd om een boekje van Hoytema (ik weet dat Dijs weet en zegt en ook door
hem dat die vogels niet goed zijn en 't is bij jou partijdigheid voor Hoytema) en nooit
krijg ik zuiver iets om en voor mij zelve; dus accepteer ik 't niet, waarom antwoord
je niet op het bordenrek dat je me aanbood met zoo mayestueuse beweging?
Waarom antwoordt je dus toen ik met Giza Ritschl wou komen, die iets koopen wou
- als je dat hadt gedaan en niet weêr ‘nee’ dat afschuwelijk kleinzielig willend ‘nee’
geantwoord hadt en mij de som af gestaan dan had je ten minste iets gedaan en
niet zoo zot neen gezegd als je je zoo armoedig later moet
[2:4]
voordoen want dat is van een gek en een gek die daaraan gelooft. 't Is niet waar
dat je zoo wijs ben geworden van niets duurs of kostbaars te koopen, al wist je dat
hier je bloed eigen (maar wie zou dát ook gelooven) kindertjes zitten met nog niets
voor hun opvoeding als wat mijn arm hoofd en lijf en ziel voor ze heeft kunnen doen,
als je die porcelein praal dat kostbare buffet en wat niet al ten toon spreidt. Zoo lang
als jij zooveel aanleiding geeft tot mis verstand en niet leert, eenvoudig liefhebbend
te doen en eindelijk je zelf eens te verloochenen want dat is wat jij noodig hebt, doe
je ook wijzer zoo als nu. - Alleen nogmaals, wil je komen met Oude jaar - of wanneer
dan zal ik zorgen dat je 't niet hebt zoo als ik bij jou met je goed gedrilde keukenmeid.
Nu kan Giža Ritschl nu komen ja of neen, van dat noodzakelijk schilderen weet ik
al lang ook uit den tijd toen ik 't hart niet had je te zeggen dat je je uitgaven anders
moest inrichten - o dank voor je woorden die wel eens wat goeds wilden, 't is
ontzettend jammer ook voor jou dat ik niet buiten je geld kan, 't is om de kindertjes,
en dan zijn 't nog maar lieve voorspellingen die je in Ede deed en in de Parkstr. dat
zulke liefde nog zoo duur is hè?

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Londen
Datum: 8 januari 1904
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rossleigh, Muswell Hill]
Jan. 8. 1904.
London N.
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Beste Wim,
Kom je nu deze maand eens over in London? 'k Ben verlangend je weêr te zien
en weêr eens met je te wandelen. Laat even vooruit weten wanneer je komt.
Hartelijke hand
je
Arthur

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 januari 1904
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
75 Overtoom
Amsterdam
13 Januari 1904
Beste Arthur,
Dank je zeer voor je invitatie; 'k had gehoopt deze maand in Londen te komen
maar voor 't oogenblik zie 'k er geen kans toe. Ik heb vreeselijk veel werk en daarbij
geen geld, zoodat 't maar beter is om aan mijn schilderijen en etsen te blijven. Ik
heb nu vijf groote etsen af van de serie van zes en die zesde daar ben 'k aan bezig.
Mijn laatste heeft veel succes en 't is geloof 'k ook wel de beste; 'k heb er veel aan
geleerd en 'k heb nog altijd het jeugdige geloof dat 'k nog wel 's 'n goeie ets zal
maken, als 'k maar tijd van leven heb; 'k vrees van niet, - hoe sterk en gezond 'k
ook ben en zoó veel beter dan de laatste jaren, 'k constateer dikwijls symptomen
van levensgevaarlijke kwalen - maar daar wou 'k nu niet over schrijven! Over dat
etsen! ja, dat is 'n
[1:2]
curieus en interessant werk als je 'n beetje in 't métier doordringt en er voor voelt.
Wat mij zoo enthousiasmeert is dat hoe je ook werkt en ploetert en bijt en schuurt
en klopt, dat koper laat je nooit in den steek en je ets hoeft nooit z'n frischheid te
verliezen door dien geweldigen weerstand van 't metaal, zoolang je zelf je frischheid
niet verliest! Maar gewoonlijk wordt 'n ets, juist door de kwasi-onhandelbaarheid
van 't koper, veel te gauw losgelaten. Als je 's hier komt zal 'k je al de staten laten
zien van die laatste ets; dat is 'n heele geschiedenis! Ja, wanneer kom je weer 's in
Amsterdam? 't Zou 'n groote verrassing voor me zijn je weer 's te zien. Ik leef hier
nog veel ingetogener dan op de v. Lennepkade bij hertogin Stoop; 'k zie bijna
niemand, behalve Nol en Mien waar 'k nog geregeld kom en die ook nu en dan bij
mij een partijtje komen spelen. In den Haag Jan en Mies en Willem en Jane maar
dat is meer sporadisch. Collegaas zie 'k nooit meer, noch bij v. Wisselingh noch
ergens anders, sints Breitner in
[1:3]
Aerdenhout woont en Bauer getrouwd is. Ik ben eén keer bij hem geweest maar
dat was eigenlijk meer om 't huis van Betsy te zien dat W. Bauer gebouwd heeft. 't
Is nu klaar, hoor 'k - maar Betsy wil nog voorloopig in België blijven, voor mìj 't
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vreeselijkste land dat 'k ken maar waar Betsy nog al meê opheeft. Ik ben er met de
Oudejaar weer geweest en vond toen allen gelukkig wèl; Pam altijd in boeken; Erik
'n groote dikke ondeugende jongen en die kleine Odo altijd vol grapjes. Ik verlang
er maar naar dat ze in Aerdenhout komen, dat Antwerpen vind 'k zoo vreeselijk en
't is te ver ook, en altijd zoo 'n reis!
Zeg 's Arthur, kun je me niet 's wat goeie engelsche boeken opgeven? 'k Lees
nog altijd Shakespeare en verder de oude bekenden. Daardoor lees 'k tegen woordig
meer Fransch en, door Willem, heel interessante Duitschers hoewel geen nieuwen.
Die Kleist vind 'k gewoon prachtig. Lezen is eigenlijk mijn eénigste plezier als je 't
werk wilt uitzonderen. Maar dat is ook heel wat
[1:4]
anders, - vooral als je, zooals ik tegenwoordig, nog al 's portretten schildert en je
moet dan, om de menschen niet in slaap te laten vallen, nog converseeren onderwijl!
'k Doe 't nog al veel den laatsten tijd, vooral schetsen in verf, voor me zelf. Zoo komt
aanstaanden Zondag 'n klein Indisch meisje met de vrouw van Ingenohl; 't meisje
ga 'k schilderen en ‘nicht’ moet haar bezig houden. En Mien heb 'k geschilderd op
eén doek met Nol, gigantisch! En Hein, heel melancoliek en stil. En ‘Mausie’ alias
r.

D M.B. Mendes da Costa - en anderen die je niet kent. - Schrijf me 's gauw terug
hoe 't je gaat en over je vrouw en kinderen; 'k verlang zoo dikwijls naar 'n brief van
je maar omdat 'k zelf zoo 'n luie schrijver ben mag 'k 't van 'n ander ook niet vergen.
- Overigens gaat 't mij nog al beroerd - enfin, dat begrijp je wel. Ik dank je ook wel
voor de couranten die je af en toe zendt; - 'k lees ze altijd met groot genoegen. Dag
beste Arthur, schrijf eens gauw en doe wel mijn vriendelijke groeten aan je vrouw 't spijt me heel erg dat 'k nu niet 's in Londen kan komen en de kennis maken van
je vrouw maar je begrijpt wel hoe graag 'k komen zou en dat als 'k 't niet doe er wel
redenen voor zijn!
Adieu, houd je goed - 'n hand van
je ouwen
Wim
43½

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Londen]
Datum: 19 januari 1904
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rossleigh, Muswell Hill]
Jan 19. 1904
N.
Beste Wim,
Het spijt mij erg, dat je niet komen kunt omdat ik er al zoo op had gerekend. Je
moet het maar niet te lang uitstellen, anders vergeet je hoe ik er uit zie en bovendien
kan een beetje afwisseling van Amsterdam je geen kwaad. Ik wou je ook zoo graag
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mijn familie eens laten zien, de lieve kindertjes, waar je wel schik in zou hebben.
De oudste, Bertha, die 't vorig jaar nog een beetje verwend was omdat ze zwakjes
was, is nu een sterke meid en bijzonder lief geworden, ze speelt den heelen dag
met de eigenwijsheid van een groot meisje en verrast ons telkens met nieuwe
woorden die zij zegt.
[1:2]
Susie is de laatste maanden sprekend op haar moeder gaan lijken, alleen maar met
een gleufje in den neus van mij! Dat kind lacht den heelen dag als ze niet slaapt.
Ze heeft van die gevoelige, bruine oogjes, zoo goedhartig dat ik er soms stil van
ben. Je begrijpt wel wat ik bedoel, want Pam heeft ook van die goedige oogen. De
laatste dagen is ze wat afgevallen omdat het tijd scheen te worden dat ze gespeend
werd en om Bertha niet ongerust te maken deed ik maar of ik geen verandering
zag. Maar ondertusschen was ik er lang niet vroolijk onder. Ze zal nu wel gauw weêr
zoo dik worden als een poosje geleden en dan zal ik haar portret laten maken en
het je sturen. Om je een beeld te geven hoe ik hier zit zal ik je mijn verder huishouden
beschrijven. Bas, de vrouw, ken je al een beetje uit onze gesprekken; de kleine
meisjes zullen denkelijk later veel vrijers hebben, ze hebben
[1:3]
nu heele mooie gezichtjes, de oudste blond met licht bruine oogjes, de jongste
donker met donkerbruine oogen. Verder hebben wij een goeiege lobbes van een
bullhond, die op straat uit speelschheid iedereen molesteert, drie smerige katten
en een vervelende Hollandsche juffrouw, genre Stoop maar uiterst fatsoenlijk en
preutsch - de katten en de juffrouw worden er vandaag of morgen uitgesmeten. Dan
probeeren we 't met een Zwitschersch kindermeisje, Engelsche zijn òf niet te krijgen
of veel te duur. Muswell Hill is zooiets als Baarn of Hilversum, maar grooter en beter
ingericht. Het is twintig minuten van King's Cross. We hebben een groot bosch
vlakbij, het eenige in Londen, Alexandra Palace en Park liggen vlak achter ons huis
en aan de overkant, vóór, hebben we groote golflinks. Het is hier dus best wonen,
ik ben alleen maar bang dat het op den duur te duur zal blijken.
[1:4]
Ik heb mij al zooveel tobberij in het hoofd gehaald, dat ik in den laatsten tijd bezig
ben allerlei dingen te leeren voor een eventueele betrekking; maar dat zal er dan
toch een moeten zijn die ik zonder al te veel weerzin kan waarnemen. Mijn vroegere
plannen om in 't Engelsch te schrijven heb ik opgegeven; vertalen is mogelijk, maar
dadelijk in een vreemde taal schrijven is gezocht en niet natuurlijk. Maar in elk geval
zou het gewaagd zijn daarop te bouwen om voor je gezin te zorgen. Laten we den
tijd maar niet vooruit loopen - ‘go not to meet a coming sorrow’, zóó slecht ben ik
er niet aan toe. Ik zit nu geregeld 's avonds tot laat te schrijven aan een roman; hij
is bijna af, maar ik ben bang dat ik er veel aan veranderen moet, omdat ik mij een
beetje heb laten
[2:5]
[briefhoofd Rossleigh, Muswell Hill]
verleiden door beschrijvingen en als ik daar bang voor werd, weêr mijzelf te veel
inhield. Ik denk dat het over een maand of drie wel af zal zijn, en als het mij dan nog
niet bevalt begin ik dadelijk aan een ander. Het is over een geboren zwerver, die
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zichzelf eigenlijk heel gelukkig vindt, en na heel veel ondervindingen verliefd wordt;
de menschen hebben nooit iets met hem te maken gehad en het meisje wil natuurlijk
ook niets van hem weten. Hoe kom ik aan zoo'n onderwerp zou je zeggen? Ja, dat
weet ik ook niet, misschien is het nog iets van vroeger. - Vandaag heb ik je een paar
boeken gezonden; lees vooral
[2:6]
de Canterbury Tales - in een nieuwe overzetting, je zal ze heel mooi vinden. Ik voor
mij lees tegenwoordig niet veel, omdat het mij zoo in beslag neemt. Behalve
geschiedenis. Waarom lees jij geen geschiedkundige boeken? 'k Geloof dat je je
daar op den duur meer voor interesseeren zou. De kruistochten, bijv., Macaulay's
geschiedenis van Charles, James en Willem III! Van oude geschiedenis weet ik
niets af, dus daar kan ik ook niets van aanbevelen. Maar je moet je niet laten
afschrikken als je toevallig een vervelend boek in handen krijgt. Van literatuur kan
ik je nog aanraden: The Essays of R.W. Emerson,
The Dramatical Works of C. Marlowe
The Dramatical Works of Beaumont & Fletcher (both in Fisher Memoir's Mermaid
[2:7]
Series). De Religio Medici by Dr. Browne; The Essays of Elia by Charles Lamb;
Imaginary Portraits & The Epicurean by Walter Pater (dure boeken!); romans van
Arthur Morrison en van George Gissing (Tauchnitz Edition). Lees je ook wel eens
Russische schrijvers? Ik vond vroeger Iwan Tourgeneff heel mooi. Dan kan ik nog
recommendeeren, voor mooi proza: Bossuet. {(Bossuet: Oeuvres françaises frs. 35
(1870?); Discours sur l'histoire Universelle frs. 3; en de Oraisons funèbres natuurlijk.}
Ik zal dezer dagen eens een juistere lijst opmaken, in volgorde naar mijn smaak.
Volgens je brief schijn jij ook niet stilgezeten te hebben sinds ik je in Nov. '02 zag.
De Amsterdamsche serie bijna af, en aan het portret schilderen, zooals je altijd wou.
Ik zou graag eens komen kijken. Maar kan je mij niet eens een
[2:8]
mooie proef van zoo'n Amsterdamsche ets zenden? Je weet dat je mij er een groot
plezier mee doet. En ik kan toch mijn vrouw en kinderen niet in den steek laten om
ervoor naar Amsterdam te gaan.
Als je mij weêr schrijft moet je mij eens zeggen hoe Betsy over mij denkt; ik heb
haar na mijn huwelijk naar België geschreven en nooit antwoord gekregen. Ik heb
nog altijd een manuscript van haar dat zij mij heeft laten lezen. Het zou mij spijten
natuurlijk als ik later de jongens nooit schrijven kon, omdat zij misschien kwade
geruchten van mij heeft gehoord.
Nou, Wim, ik herhaal dat je nu maar eens gauw moet komen kijken, Bas wou ook
kennis met je maken. Houd je maar goed.
Hartelijke hand van
je
Arthur.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 28 februari 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1040
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[1:1]
75 Overtoom 28 febr. 1904
Lieve Beb 't is 'n onbegonnen werk om je brief uitvoerig te beantwoorden; zoo'n
ontzettende verwarring van voorstellingen en begrippen; 't is ook zoo onvruchtbaar
en hoe strijdlustig en dapper en cordaat je ook bent, ik, van mijn kant, wil geen strijd
omdat daarvoor noodig is 'n gevoel van vijandschap dat 'k absoluut niet voor je heb.
En 'k zou wel 's willen weten, als 't tegendeel niet waar was en ik, zooals je zegt
zoo'n onverschillige egoïst, onverschillig voor jou zoowel als voor mijn lieve mannetjes
- wàt 'k bij je kom zoeken en van je hebben moet, en waarom 'k dan nù niet 'n rustig
zorgeloos (egoïstisch) leven heb zooals 'k 't had kúnnen hebben ergens in Engeland
waar niemand me kent - inplaats van
[1:2]
't leven dat 'k in werkelijkheid heb, vol zorg, vol verdriet, zelfs vol wanhoop en alleen.
- Is dat 't besluit geweest van zoo'n Godvergeten onverschilligen egoïst? Ik wil dit
alleen maar constateeren, Beb, - 'k zie er zelf absoluut geen verdienste in - 't is
alleen natuurlijk. En even natuurlijk is 't dat 'k ten allen tijde alles zal doen wat me
mogelijk is om 't je makkelijk te maken om zoó veel goed te maken als maar eenigzins
in mijn macht is! Maar wat kan 'k in Godsnaam meer doen, zoolang je op dien afstand
bent, dan hard werken? 'k Wil niets liever dan je van dienst zijn lieve Beb en die
bevliegingen waarvan je praat is zoo'n onzin! Je bent voor mij altijd dezelfde en de
beste en liefste gevoelens die 'k ooit voor je gehad heb, heb 'k
[1:3]
nog, en door alles heen behouden. Maar waar is 't goed voor om daar over te praten
zoolang je alles van mij, voor mìjn gevoel, verkeerd begrijpt en je voorstellingen
maakt waar ik in werkelijkheid buiten sta? Ik wil je niets onaangenaams zeggen,
Bebpy maar 'k weet te goed hoe je van me denkt, ook al hadt je 't niet, in dezen
laatsten brief, herhaald. Je heb me zóo veel critiek gegeven al die jaren en daar
kan 'k niet tegen, niet zooals je denkt uit ijdelheid en geraaktheid maar omdat 'k
door mijn genegenheid of noem 't liefde als dat woord in discrediet bij je is - zoo
heel heel graag alles voor je was geweest. Als 'k mij die dingen had aangetrokken
uit ijdelheid en geraaktheid zou 'k er rancune door gehouden hebben, dan was m'n
gevoel voor je er meê onder gegaan - terwijl er niets van die dingen bij me over is
gebleven als verdriet, want telkens is mijn zelfvertrouwen kleiner geworden en heb
'k mijn onmacht moeten erkennen en ten
[1:4]
slotte ben 'k weggegaan omdat 't mìjn aard is om, als 'k zoó weinig waarde heb mij
niet op te dringen. Dat 'k dat nu eigenlijk tòch doe terwijl je me zoo goed overtuigd
hebt dat 'k je niet waard ben, is alleen omdat 'k hoop heb dat 'k je verdriet kan
verminderen en wat zijn kan voor de jongens; omdat, al ben 'k dan 'n ‘bedrieger’ en
'n ‘egoïst’ en 'n ‘beroerling’ en alles wat je maar wil (en dat 'k allemaal vergeten ben)
'k in mijn hart geen andere wensch heb dan goed te zijn voor het vrouwtje en de
mannetjes die me (toch eigenlijk wel?) missen; en als dat maar illusie blijkt, (arme
ouwe taaie illusionair!) 'n illusie die schipbreuk gaat lijden op dezelfde klippen waarop
al 't geluk van mijn leven is stuk geslagen - dan wil 'k maar dood zijn en begraven
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en zoo gauw mogelijk vergeten. Denk nou niet Beb, dat 'k hiermeê zeggen wil dat
jìj en je critiek en je eigenaardigheden die klippen zijn. Ik weet wel dat je veel beter
bent dan ik, vooral veel meér, veel intelligenter en meer de moeite (van te leven)
waard; - maar ik, die door mijn
[2:5]
raseigenschappen niet anders zijn kan dan 'k ben, hoe inferieur dan ook - ik ben 't
kind van de rekening.
Lieve Bebpy, 'k zie je verstandige gezichtje al als je dit leest, 'k wou dat 'k achter
je stond en beî je oogen kon kussen; de jongetjes hebben 'n Moefie en 'n Vafie ook,
zeg ze dat maar gerust. Als je nu 'n beetje voelt hoe 't met me gesteld is, en dat
geloof 'k wel al druk 'k me gebrekkig uit, want die àndere kant van je ouwen Pim
ken je ook wel, al zeg je zulke stoute dingen - dan begrijp je ook wel dat 'k er verder
niet op in ga. En wat je wenscht - niet voor jezelf zooals je zegt maar voor de
jongetjes - dat kan nog best gebeuren, 'k zie ten minste geen enkel ander bezwaar
dan die satansche inferioriteit - help me dan maar om die te boven te komen - maar
dan moet 't groeien uit de noodzakelijkheid, als 'n bloem uit den grond, gecultiveerd
door den gemeenschappelijken wil van ons beider hart.
Nacht lieve Bebpy, tot Vrijdag, 'k kom 11.46 en zal niets voor je meê brengen dan
de br. [aard[?] en de lekkere pilletjes, ga nu maar rustig slapen met
'n hartelijke kus van
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 31 maart 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1041

[1:1]
75 Overtoom
Donderdag avond
31 mrt. 1904
Ik ben van avond terug uit den Haag en ga je nu eens schrijven en antwoorden op
je verdrietigen brief die mij ook zoo bedroefd heeft gemaakt. 'k Heb er meê gewacht
omdat 'k gisteren naar Aerdenhout ben geweest en je daarvan verslag wou doen.
Rosema heb 'k gisteren geschreven in den trant die je aangaf in je brief; 'k schreef
je of je wou dat 'k er nog wat aan doen zou, niet natuurlijk om je er meê lastig te
vallen maar omdat 'k zelf geen vertrouwen heb om van iemand die zóo schrijft nog
iets gedaan te krijgen; en als 't nù niet lukt dan moet je maar denken
[1:2]
dat 't slecht hazen vangen is met onwillige honden. Toen 'k daarstraks thuis kwam
vond 'k je laatste briefje en dat heeft me weer opgebeurd want 'k kan je niet zeggen
hoe die andere me gemaakt heeft! Enfin - maar hoe kom je nou te vallen en waarom
heb je geen koud water verband gelegd? Arme lieve Beb, je weet niet hoe graag 'k
je in alles helpen wil en alles doen wil om 't je gemakkelijker te maken en dat reisje
moet je niet dadelijk zoo uit je hoofd zetten - je moet mìj ook in de gelegenheid
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stellen om wat te doen en de jongens zullen 't heel best en rustig bij me hebben en
r.

Pam kan 'k dan 's meê nemen naar D Timmer
[1:3]
en hem alle dagen masseeren en met ze lezen en ze laten werken en Erik kan
zwemmen leeren in dien tijd en 'k zal aldoor met ze zijn en ze geen oogenblik alleen
laten. Mijn ets is bijna af en dan kan 'k thuis blijven werken en met ze gaan wandelen
en dan krijg 'k weer geld ook; 'k weet wel dat 't niet makkelijk is voor zoo'n ouwen
egoïst maar 'k wil niets liever dan eindelijk ergens goed voor zijn en als jij dan rust
hebt en 'n beetje plezier hebt op reis, dan is er immers veel gewonnen Beb. Je moet
ook niet vooruit de toekomst zoo zwart maken lieve Beb, wacht 't nu maar af zonder
je er zoo in te verdiepen; je huis is zoo lief en aardig in 't kreupelhout en ze zijn wel
heel bereid willig die menschen; de glazen[1:4]
kast zal hij dadelijk maken, hij had er op gerekend oorspronkelijk maar toen was er
'n order gekomen van Bauer dat hij niet hoefde; - 't huis is niet vochtig meer en je
kunt er dadelijk in. Als mìjn enthousiasme je bedenkelijk voor komt wacht dan maar
wat Dora er van zegt, ze schreef mij om 't adres van Sluiter omdat ze er heen ging.
Hij zal mij 'n opgaaf sturen van wat 't behangen gekost zou hebben en die som kan
dan nu besteed worden aan de lambriseeringen; zoodra ik die opgaaf krijg zal 'k je
'm sturen. Die opgaaf zal zijn hoeveel je noodig hebt en hoeveel je ervan vergoed
krijgt - misschien hoû je er van over! Net iets voor jou. Maar ik, Pim, raad je aan
liever te nemen wat je mooi vindt al is 't wat duurder, je hebt bij van Hamel ook over
en bij mij ook zooveel te goed behalve die elf duizend! Bij v. Hamel bedoel

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 25 mei 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1043 en 936

[1:1]
Woensdag morgen
25 Mei 1904
Och, och, wat ben je toch 'n dwaas Bebpy, lieve Beb en waar je 't allemaal vandaan
haalt, weet 'k niet; soms kan 'k er geen touw aan vast knoopen en dan denk 'k: 'k
zal maar wachten tot ze weer 's schrijft, misschien begrijp 'k er dan wat meer van.
En nu uit dezen laatsten zie 'k dat je je honderd negen en tachtig duizend dingen
in dat arme hoofje haalt die er niet hooren omdat die dingen alleen dáár bestaan
en geen voeling houden met de werkelijkheid; als jij er niet zoo veel verdriet van
hadt
[1:2]
zou 'k er hartelijk om lachen. Je voorstellingen en de konsekwenties van je
voorstellingen kunnen mìj niet raken: ‘il n'y a que la verité qui blesse’ en je moest
maar 's even hier zijn en onzen lieven Meesje zien en je ouwen Pim-Vafie en 's
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even praten, dan zou je misschien ontwaken uit dien benauwden droom vol
akeligheden en weer 'n beetje zon zien in de zorgvolle en liefderijke oogen van ons
mannetje en z'n vadertje. Toen we uit Antwerpen gingen was alles goed en sints
dien tijd heb 'k niets gedaan, niets wat 'k me te verwijten heb, zelfs geen gedachte!
[1:3]
Maar 'k kan niet antwoorden op al die fantasiën van je, vooral als ze twee en drie
jaar geleden zijn en je voorstelling bovendien altijd scheef is. En je schreef dat 'k
niet vermijden moest om er op te antwoorden en ik kàn 't niet eenvoudig omdat 't
mìj niet aangaat, omdat 't 'n andere man betreft en niet mìj en omdat 'k 't zoo'n
vreeselijke onzin vind. En omdat 't zoo onnoodig was en 'k niets hoegenaamd gedaan
had en 'k in 'n tegenovergesteld sentiment leefde met mijn lieve Pampie - en er
daarom niet kon in komen - daarom zei 'k dat 't zeuren was. Begrijp je dat nou niet?
En vin je dat zoo erg? Ik bedoelde er natuurlijk niet mee dat je gemoedsleven mij
onverschillig is; als dat zoo was zou 'k
[1:4]
je brieven niet eens lezen en er mij niets van aantrekken en me niet voortdurend
de moeite geven je de dingen te laten zien zooals ze zijn. Nee, 'k vind 't heel heel
naar lieve Beb, als je verdriet hebt en vooral als je 't hebt door hersenschimmen en
't heelemaal niet noodig is om verdriet te hebben want eerder moest je je verheugen
in alles zoo als 't nu is. En als je meêr wil Beb, - bedenk dan dat ‘als de zaken zoo
staan, Wil’ 'n opvatting is van joù en dergelijke opvattingen en dergelijke brieven
ons maar vervreemden, dat is: de tegenovergestelde werking hebben van 't geen
je wenscht en ik ook wensch Beb, - en mijn veranderlijkheid (zooals je 't noemt)
[2:5]
in werkelijkheid niet anders is als mijn goede wil. Maar met dien goeden wil alleen
kan ik niets doen: 't moet vanzelf komen doordat we elkaar beter gaan begrijpen en
door vertrouwen en zonder dat vertrouwen (en 'k verzeker je dat je 't hebben kùnt)
is er niets dan vervreemding. Noch Jan Hofker, noch Kloos heb 'k in de laatste
maanden gezien of geschreven en noch zìj noch Cobi noch wie ook heeft mij ooit
'n woord kwaad van je hooren spreken. O 't is allemaal zoo'n onzin Bebpy dat
wantrouwen en dat schelden op mìj. Ik ben de éénige, absoluut, die iets van je
begrijpt en die je waardeert, je schat naar je waarde.
[2:6]
'k Hoop altijd dat er nog 's 'n tijd moge komen dat je zult inzien wat 'k ben, maar
werkelijk ben - zoó afwijkend van je tegenwoordige voorstelling, en dat die
afschuwelijke cauchemars niet meer tusschen ons staan! Van Pammy kan 'k je
gelukkig niets dan goeds schrijven. En zeg niet dat hij even onhartelijk is als z'n
vader want dan doe je het lieve gevoelige mannetje even groot onrecht als z'n ouwen
heer! Hij is zóo lief voortdurend en praat telkens over jou en z'n broertjes. Hij werkt
dagelijks en doet alles op tijd, gymnastiek en groote enz. Hij komt goed aan, wordt
zwaarder en dikker en slaapt
[2:7]
goed. Dat hij om 12 uur geen groote eetlust heeft vind 'k juist heel goed, hij ontbijt
flink en 's middags eet hij ook weer flink. Morgen gaan we naar Aerdenhout naar je
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lieve huis, 't toekomstig verblijf van de goeden waar arme ik niet thuis hoort. Ik zal
er aan doen wat 'k kan lieve Beb, - heb je 't cocos nog gevonden in Brussel en heb
je 't laten sturen? Dan kan dat ook worden aangebracht.
Hoeveel geld wil je hebben? 200 frs. of 400 frs.? 't Is jammer om je meer te sturen
dan noodig is, in franken.
Pam is uit met Anna, even naar neef en nicht om te vragen of ze van avond komen
thee drinken.
[2:8]
Ik ben geen een avond uit geweest zoolang Pam hier is en dat doe 'k ook niet.
Gewoonlijk zit 'k beneden te lezen; hij slaapt heel rustig. Zondag is juffr. Rosema
hier geweest om Pam te bezoeken en bijna tegelijkertijd kwam Marie W. binnen.
Gisteren middag is ze hem komen halen om te wandelen en toen heeft ze hem meê
en

genomen naar Volkland. Juffr. R. zei dat ze den 10 Juli vrij komt; ze heeft gevraagd
om eerder te mogen maar de mevrouw wil niet. Pam heeft bij de Balbian Verster
op z'n kamer 'n schrijfmachine gezien en mocht er op schrijven en daar was hij zoó
mee ingenomen dat hij er van gedroomd heeft;
natuurlijk voornamelijk om allerlei
[3:9]
e

gekke dingen te doen. Nu verleden Zondag (Rosema was er Maandag 2
e

Pinksterdag) 1 Pinksterdag kwam Verster hier en bracht Pam 'n doos meê waarin
'n schrijfmachine uit Neurenberg, vreeselijk aardig en kompleet in z'n soort, als
kinderspeelgoed! Pam is er verrukt van en om 't je te laten zien heb ik 't adres van
dezen brief er op gefabriceerd. Pam vraagt zoo dikwijls naar Nootje schrijf hem nog
's een en ander, hij vindt 't zoo heerlijk. Dag lieve Beb, schrijf je mij nu ook weer 's
gauw 'n ander briefje? Was 't nog al prettig met Chrisje? Ze schijnt niet erg matineus.
Wees maar niet bang voor Pammy hij is goed verzorgd en hij werkt geregeld. Hij
zal je wel gauw 's 'n beteren brief schrijven.
Dag Beb, heel veel groeten en klappertjes van Pam en
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 29 mei 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 979

[1:1]
Zondag morgen
29 Mei 1904
Ik zal maar 'n woordje bij Pam's briefje schrijven lieve Bebpy, hoewel 'k geen
antwoord heb gekregen op mijn dikken brief; niet dat er zoo veel in staat maar 'k
dacht toch genoeg om je meer rust te geven. Je laatste brieven zijn zoo verdrietig
en naar mijn idée zoo onnoodig want er is niets gebeurd sints 'k met Pam uit
Antwerpen ging, en 'k vind 't zoo vreeselijk naar, niet alleen dat je verdriet hebt maar
dat je je weer bezig houdt met dingen die allang uit de wereld zijn. Ik kan je
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onmogelijk antwoorden op al die onbillijkheden in je brieven omdat 'k 't zoo'n onzin
vind en 't mij, als onwerkelijk, weinig interesseert. 'k Vind 't alleen heel naar voor
jou en 'k wil wel mijn best doen om je 't anders te laten zien. Maar 'k weet wel dat
'k, àls 'k zoo was als je schrijft, je vriendschap niet zou zoeken en mijn gang gaan;
'k heb toch geen enkele reden om je te vriend te houden behalve door mijn
sentiment-zelf. En als jij nu toch vijandschap wil zal 'k 't op den duur moeten opgeven.
Maar 'k geloof niet dat je dat wil. En daarom doe 'k ook
[1:2]
alles wat 'k kan om de moeielijkheden op te lossen. Ik schrijf op 't oogenblik heel
moeielijk, Pam zit ook te schrijven en voortdurend grappen te maken en vragen te
doen. Ik zeg hem ook dat hij je dingen moet schrijven voor joù en niet voor hem
maar hij begrijpt niet dat je 't niet vreeselijk interessant vindt dat hij in tram 31 met
achterwagen 84 gezeten heeft. Hij is zoo opgewekt en vroolijk en gezond lieve Beb;
'k was zoo blij dat je (in een van je eerste brieven) schreef dat 'k goed voor hem
zorg; we zijn bijna voortdurend samen en 'k doe wat 'k kan, - net als voor jou - als
je in Holland komt kom je dan eerst hier bij mij? 'k Heb natuurlijk geen plaats voor
'n algemeene logeatie; maar we kunnen dan samen eerst naar Aerdenhout; of zullen
Pam en ik je daár afwachten? In ieder geval zal je niet in 'n leeg, ongezellig huis
komen en dit huis hier is in ieder geval tot je dispositie, voor zoover er ruimte is.
Over Aerdenhout schrijf 'k je wel 'n andere keer; 'k ga er van de week weer heen.
Dag lieve Beb, o ja: die boeken heb 'k niet gestuurd omdat je schreef, al zoo lang
geleden dat je 't Martha zou vragen, ben je dat vergeten? Je kunt ze dadelijk krijgen,
zoowel Kloos als Gisa, hoe heet ze ook? Als 'k 't maar weet, dubbel heb je er niets
aan. Ik ben er wel vergeetachtig in maar zonder de reden die je schreef!!
Dag lieve Beb, hartelijk gegroet
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 juni 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1042

[1:1]
Overtoom Dinsdag avond
7 Juni 1904
Lieve Beb, 'k antwoord zooveel mogelijk en zoo gauw mogelijk op alles wat je vraagt
maar sommige dingen kan 'k niet dadelijk beantwoorden en wat de afrekening betreft
van v. Hamel met den aannemer daarover kan ik zoo weinig zeggen omdat 'k
heelemaal niet weet, noch hoe die zaken geregeld zijn, noch hoe ze op 't ogenblik
staan. Maar Sluiter schreef indertijd dat je f 55.- kon besteden voor de matten; de
rationeele rekening zou zijn om daar v. Hamel meê in kennis te stellen en de rekening
af te wachten die de aannemer zal zenden. Stuurt hij die bij v. Hamel? Jìj moet 't
toch nakijken. Die f 55- zal hij er zelf wel aftrekken en anders moet v. Hamel 't doen.
Als jij ze nu voor geschoten hebt moet je ze
[1:2]
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natuurlijk van v. Hamel terug ontvangen. Dan schrijf je aan v. Hamel: ‘stuur me f
55. Je kunt ze van de rekening van Jurriëns afhouden’.
Dien behanger heb 'k door Bauer, 'k ga overmorgen met hem spreken, 't is 'n
klein behangertje volgens B. en hij woont aan de Leidsche vaart. Of er veel winkels
zijn weet 'k niet. Verhuizen kost natuurlijk altijd geld maar 't moet toch gebeuren en
niemand doet iets voor niets. Als je me maar zegt als je geld noodig hebt dan zal
'k er wel voor zorgen; je hebt gezien hoe gauw je 't hebt, als 'k 't maar weet. Je bent
altijd zoo zuinig en ik 't tegenovergestelde; maar 'k zou wel zuiniger willen zijn en
doe mijn best, maar 't ligt niet in mijn aard; mijn finantieele positie bij Groesbeek is
tegen[1:3]
woordig beter dan ooit, maar ze houden me erg krap en 'k heb moeite om 'n
sommetje te krijgen hooger dan f 100.-. Op 't oogenblik heb 'k nog te goed en dat
is nog nooit gebeurd. Ik moet wel gauw weer aan 't werk; dat is nú wel heel moeielijk
met Pammy, - maar 't moet toch gebeuren. Je lambriseering is berekend op 'n hoogte
van 90 c.m., lager gaat slecht. Hooger gaat wel, hoewel 123 wel héél hoog is. De
Jap. matten zijn 90 cm. Je hebt van die matten, alleen boven, en zonder de gang
noodig: 50 meter. What next? Over de meid? 'k Vrees dat ze niet zal willen als 't
geen vaste dienst is maar 'k zal er over spreken als 't zoover is; 'k denk ook wel dat
ze zal willen. Ze kan heel goed werken en ze ìs heel handig, ook kookt ze tamelijk
goed volgens Marie Breitner; hier heeft ze nooit gekookt, - en ze is heel gewillig.
[1:4]
Die tuinman zal wel gelijk hebben in zooverre de grond te schraal en te droog is
voor pioenen en rhabarber, maar je kunt er natuurlijk veel aan doen door beteren
grond er in te brengen enz. Je zal 't zelf moeten ondervinden wat er wil en wat niet.
't Moet ook toch wachten, al die dingen tot den herfst; 'k zal er nu alleen maar wat
bloemen zetten, en hoop dat 't er dan niet àl te kaal zal uitzien, dezen nazomer. De
lijster is uitgevlogen; 't nest is ongeschonden en ze zullen 't volgend jaar wel terug
komen. Het straatje bij den keuken is heel netjes en voór de keuken dubbele breedte
van langs 't huis. Wil je 't later nog breeder dan kan dat makkelijk, er is ruimte genoeg;
maar mìj dunkt 't zeer voldoende. Als je den chef je papieren wil sturen ga dan aan
't raadhuis je verhuisbiljet vragen naar Bloemendaal (Aerdenhout is gem.
Bloemendaal). Je hoeft er niets bij te zeggen maar als ze je vragen of je dadelijk
weggaat, zeg je dat je 't op moet sturen

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 15 juni 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1044 en 935

[1:1]
Woensdag avond 15 Juni
1904
Wat ben je toch 'n type Beb! Zoolang je geen gebrek hebt aan geld zou 'k er maar
niet over denken want dààr gaat 't ook al net mee als met andere dingen die je in
je hoofje haalt en er dan op door gaat of 't werkelijk zoo is. Gelukkig nog maar dat
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ik opschrijf tegenwoordig en alles kan verantwoorden, al is 't dan maar alleen
tegenover mezelf! Je doet nu net of je op mij in 't vervolg heelemaal niet meer kunt
rekenen en of je niets meer hebt van die f 2 000 van je mama waarvan je voorloopig
maar f 1 000 krijgt. Als dat zoo was zag 't er ongelukkig
[1:2]
met je uit! Ik heb je op dat punt al zoo dikwijls in mijn brieven gerust gesteld en je
gezegd dat je als je geld wilt hebben 't altijd krijgen kunt, ook grootere sommen van
o.

't gedeelte dat je eigendom is (bij Bernet & C ) dat, nu je toch weer zóo schrijft en
zulke geweldige dingen durft neerschrijven (als b.v. ‘dat zijn de feiten waar ik meê
heb te maken’) - ik wel moet gaan denken dat je gewoon niet gelooft wat 'k je zeg
- en als dat zoo is dan vind 'k 't vreeselijk verdrietig omdat 't de verwarring maar
grooter maakt en wij beiden gaan tobben, ieder van 'n anderen kant, terwijl 't
heelemaal niet noodig was. Wat kan 'k nu toch meer zeggen dan: zeg maar hoeveel
je hebben wilt dan zal 'k 't
[1:3]
je sturen’! En aardig is 't niet van je, lieve Beb, van me te verwijten dat 'k er altijd
iets bij zeg wat 't je moeielijk maakt want dat is verkeerd begrepen en 'k bedoel 't
zoo heelemaal niet. Ik weet dat je heel zuinig bent (veel te zuinig dikwijls naar mijn
idée!) maar 'k weet ook dat je graag spaart en wel graag bij v. Hamel 'n potje opzout!
Dat vind 'k nu wel heel aardig en 'k zou je daar graag in helpen maar dan zou 'k in
andere omstandigheden moeten verkeeren dan 't geval is. En dezen winter is 't zóo
geweest dat 'k geld heb moeten leenen om je wat meê te kunnen brengen (begin
Oct.). Maar zóo slecht als 't toen geweest is dat is ook heel bar en tegenwoordig is
't gelukkig weer wat beter. Maar je rekening is toch niet goed als je zegt dat 'k je
‘over 't geheel,
[1:4]
sints je hier uit 't land bent,’ maar f 2 000 heb gestuurd. Alleen al in de laatste 1½
jaar, d.i. sints we ieder onze eigen rekening hebben heb je van mij gehad meer dan
f 3 100. Terwijl 'k je volgens overeenkomst had moeten geven f 4 500 zoodat je
daar f 1 400 aan te kort bent gekomen. Dat dit zoo is, is niet door mijn schuld want
als Groesbeek me niet in den steek had gelaten had 'k 't je graag gegeven. Ik heb
zelf 't heele jaar, verleden jaar, maar f 3 500 verdiend! en daarvan nog 'n gedeelte,
in mindering van schuld aan de jouwe, niet gehad! In zulke omstandigheden moet
je 't me niet verwijten als 'k erbij zeg als 'k je geld stuur ‘'k stuur je dit voorloopig
maar’ of ‘spoedig!!! hoop 'k meer te sturen’ of ‘ze houden mij zoo kort’. Wat kan ik
er aan doen als Groesbeek 't gevraagde weigert! Je weet trouwens heel goed, of
je moest 't weten, dat 'k liever
[2:5]
m'n heele boeltje zou verkoopen, dan je in den steek te laten en de eénige manier
waarop jìj 't mij gemakkelijker kunt maken is door er mij van op de hoogte te houden
als je geld op is en 't mij te zeggen als je 't noodig hebt. Sints mijn laatste
rekening-courant met de firma heb 'k mijn heele schuld bij hun afgelost en op 't
oogenblik heb 'k zelfs eenige honderden te goed iets wat me nog nooit overkomen
is! En als 'k nu maar weer geregeld teekeningen en schilderijen afleverde zou alles
van zelf gaan want 'k heb nog nooit zoo weinig schuld gehad als tegenwoordig. Er
is dus heelemaal geen reden van klagen voor mij en geen reden om over je toestand
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te tobben, voor jou. En dergelijke plannen, om 'n gedeelte van je huis te verhuren,
zijn absoluut onnoodig. Er zijn trouwens te veel bezwaren aan verbonden die je
[2:6]
zelf al heel gauw zou ondervinden. In theorie lijkt 't nog wel aardig, hoewel alles wat
je er van hebben kunt 'n onnoozele f 500 à 600 is waar je niets meê doet. Dat is, in
't beste geval wat je er meê wint terwijl daar tegenover staat 'n massa akeligheden,
afschuwelijke dingen waarvoor je graag f 600 op den koop toe zou willen geven om
ze kwijt te wezen! Doe dat maar als 'k dood ga als je 't dan nog noodig vindt (wat 'k
niet geloof). Overigens zou 't te bezien staan of je er iemand voor zou vinden en
bovendien heb je geen ruimte over, vooral als je mìj 'n kamer boven wilt afstaan
waar 'k altijd terecht kan. Enfin, wacht 't eerst maar eens af tot dat je hier bent en
er over oordeelen kunt. Maar 't spijt me dat je 't aan v. Hamel schreef. Het
behangertje is bezig met 't leggen van de zeilen en aanstaanden Dinsdag ga 'k er
weer heen om de gordijnen
[2:7]
uit te pakken. Luister 's Moef: 'k wou die blauwe maar zoolang op hangen om je niet
in zoo'n kale boel te laten komen; als 't niet goed is kun je 't makkelijk veranderen
't voornaamste is dat ze passen en dat de roeden er zijn. Er kan best 'n inslag in
gemaakt en er zijn er toch drie paar (en eén halve) mag dat? Je moet me maar mijn
gang laten gaan; als 't niet naar je zin is kun je 't weer weg nemen; 't kost je niets,
Beb. Zoo is 't ook met den tuin: 'k heb 't 'n beetje laten opknappen (je moet weten
wat 'n woestijn 't is, zoo'n stuk grond om 'n pas gebouwd huis!) en er wat bloemen
gezet voor de gezelligheid maar er kan eigenlijk niets aan gebeuren voor den herfst.
Voor alle struiken en boomen is 't natuurlijk te laat en voor de meeste planten ook;
't ziet er dus erg kaal uit en om dat in orde te krijgen moet je geduld hebben tot 't
volgend jaar.
[2:8]
Je boekje is besteld. De N.G. zal wel komen en er voor bedanken hoef je niet want
je krijgt 'm altijd present; ik ook. Van dubbel betalen is dus geen sprake. - De matten
waren vandaag nog niet gekomen maar dat kan ook haast niet als ze Maandag
verzonden zijn; 'k vind 't wel onvoorzichtig om te betalen vooruit, in zoo'n geval. Als
ze gauw komen schieten we 'n heel eind op! Rosema is er Zondag geweest - 'k heb
haar met Pam naar Artis laten gaan omdat ik moest schilderen aan 'n portret van
Verster, Pam's vriend. Ik vroeg haar wel of ze eerder weg kon maar ze zei dat die
mevrouw haar niet eerder wil laten gaan. Dat wordt dus 10 Juli? Pam is weer meê
geweest en we hebben weer in Zandvoort koffie gedronken samen. Zijn pakjes
staan hem heél goed maar ze zijn erg gewoon en 'k mag ze volstrekt niet zoo graag.
't Grijze heeft 'n kraag die te hoog is en die heb 'k in den winkel laten veranderen
maar je kent de eigenwijsheid van
[3:9]
dat soort! altijd half! Maar hoewel die kraag nog altijd te hoog is staat 't toch overigens
wel aardig - ook 't andere. Zijn blauwe is niet in 2 dagen vuil, dat was 't witte, dat
duitsche! Vandaag, voor 't eerst, heeft hij onvoldoende ontlasting gehad, maar 'k
heb hoop dat 't morgen ochtend terecht komt want hij heeft flink gegeten en z'n tong
is best. Nu ben 'k bang dat deze je te lang is en te slecht geschreven. Ik verlang
erg om jullie te zien en Pam ook, we praten er dikwijls over, dat lieve Ekie en 't kleine
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mannetje. Die Eek, wat heeft hij Pam 'n aardigen brief geschreven. 't Tooverboekje
is gekomen en Pam was erg verrukt en is er dadelijk in gaan lezen, later samen en
we hebben erg gelachen om de poetsen. Dag lieve Beb, schrijf me gauw 's of je
geld noodig hebt, 'k zal 't je dadelijk sturen, hoor, en je geen pillen meer laten slikken.
Neem de kneipsche maar, die liggen niet zoo zwaar in den maag!
Heel veel hartelijke groeten ook aan E. en Nootje van Pam en
Vafie
dag Beb.

Willem Witsen aan Arnold Ising
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 juni 1904
Verblijfplaats: UBA, collectie Ising, inv. nr.: Bv 69

[1:1]
Donderdag avond
16 Juni 1904
Beste Nol,
Ik heb dienzelfden dag dat ik je briefkaart ontving door Anna aan Betje laten
zeggen dat ik om vijf uur even zou komen; ik was dien middag 'n beetje laat en ben
onverwachtsch in 'n aap gaan zitten om er op tijd te kunnen zijn. Maar 't hoefde niet;
ik werd niet toegelaten. Thuis gekomen werd 't mij duidelijk: Betje was er niet geweest
en had laten vragen door Anna of 'k den sleutel hebben wou. Of ze bang was dat
'k jullie afwezigheid zou te baat nemen om 'n aanval te doen op haar eerbaarheid,
durf 'k niet te beweren. Maar 'k vond het niet correct en heb door de ambassadrice
[1:2]
beleefd voor het aanbod laten bedanken en haar verzocht den volgenden dag tegen
12 uur in het huis aanwezig te willen zijn, (de freule kwam dien ochtend poseeren
en gaat gewoonlijk tegen half twaalf weg). Enfin, dien dag was Betje op post en
toen heb 'k, om alle eventueele verdenkingen den kop in te drukken, het
gas-onderzoek zoo kort mogelijk gemaakt. Flik en Flok waren er bij tegenwoordig
en zagen er patent uit, buitengewoon welvarend en spinnend, tenminste Flik, want
Flok was eenigzins gereserveerd. Het gas was in orde maar Vondel is verdwenen!
'k Hoop dat je geassureerd bent tegen diefstal. Ik heb alle gas kranen open gezet
en de meter kraan ook en toen geprobeerd met 'n lucifer of 't branden wou, maar 't
gaf allemaal niets!
[1:3]
Ik heb toen, voor alle securiteit, de meterkast laten dichtmetselen zoodat je met 'n
gerust hart kunt reizen zoolang je wilt.
Van daag heeft Pam gewandeld met Betje en Anna en de dames in 't Paviljoen
van 't Vondelpark onthaald. Hij bestelde ijs, maar de eigenaar of buffetmeester liet
zich beleefd verontschuldigen: 't was toevallig niet te krijgen, zoodat zij zich
vergenoegd hebben met frambozen limonade. De kelner kreeg 10 ct. fooi en de
rest bracht hij weer in zijn zak thuis om in den spaarpot te doen. Hij was erg blij met
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de mooie kaart uit Wilhelmshöhe en den burcht waarin keizer Napoleon III gevangen
heeft gezeten na den slag van Sedan in 1870. - 't Is maar 'n heerlijke reis die jullie
maken! Ik wou dat 'k, inplaats van dezen brief te sturen, zelf 's even naar München
gaan kon al was 't voor eén avond en 'n nacht, voor de ge[1:4]
zelligheid. Schrijf nu en dan 's waar je bent, dat is prettig om te weten en 't is
tenminste nog 'n soort band en anders zijn jullie zoo heelemaal weg, net als Vondel.
À propos, heb je hem soms meêgenomen? - We hebben, Pam en ik, gepasseerden
Dinsdag bij Neef en Nicht gegeten, erg feestelijk met ijs en champy, maar erg haastig
zoodat 'k om acht uur, bij klaar lichten dag, voor gek door 't Vondelpark liep met 'n
rooie kop! - Nu, beste Nol, veel plezier verder en hartelijke groeten aan Mien, ook
van Pammy. Wat zal Mien genieten! Vertel je haar wel alles van de Meister-singer
enz. en alles uit den Baedeker? Ik hoor haar al zeggen ‘Jees, kijk 's Nol!’ - Laat eens
iets van je hooren en niet altijd zoo'n beroerde kaart! Dat is goed voor Pam. Adieu
Nollebol veel hartelijke groeten van ons beiden. Pam is net naar bed en 'k ben
vanavond weer alleen!
Met 'n hand
je
Wim
Ik heb 'n superben stoel gekocht bij de Joden!

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 20 juni 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 982

[1:1]
Maandagavond 20 Juni 1904
Ik vin 't vreeselijk voorbarig om dat geld te willen hebben terwijl het huis feitelijk nog
niet af is want de lambriseeringen moeten nog gemaakt en enkele kleinigheden
verholpen en al wàs 't af, 't is toch billijk dat je 't eerst ziet en eventueele
aanmerkingen maakt lieve Beb, voor je den aannemer betaalt. Het plaatsje heb 'k
laten vergrooten omdat er juist ruimte voor over was en vandaag stonden de steenen
er voor klaar, maar 't moet toch nog gebeuren. Deze week zal 't wel af komen maar
in ieder geval moet je 't zelf eerst zien. Ik heb van daag eenige kisten uit gepakt en
ga daar morgen meê voort. We gaan morgen ochtend
[1:2]
vroeg al want zoo'n dag is zoo kort en er is zoo veel. De matten zijn nog niet gekomen
maar 't is mogelijk dat ze aangekomen zijn en Mevr. Bauer zou den vrachtrijder
zeggen er eens naar te vragen, 'k had 't van middag willen doen maar we konden
juist onzen trein halen, en de vrachtrijder moet er toch heen. De gordijnen heb 'k
niet gevonden; als ze in 'n koffer staan in Noordwijk schrijf dan even dat ze ze sturen;
we kunnen niet opschieten en 'k wou zoo graag dat ze hingen als je komt, 't ziet er
zoo veel gezelliger uit. De zeilen zijn gelegd; maar eén kamer, die naast de
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logeerkamer, 't piep kleine kamertje (van Rosema?) en de gang komen te kort. 't Is
zoo zuinig mogelijk uitgemeten en bij elkaar gezocht en 't staat heel goed, hoewel
er erge moeten in
[1:3]
zijn van de zware kasten maar van den Bosch, 't behangertje, is zoo slim geweest
om ze zooveel mogelijk midden in de kamers te brengen omdat daar gewoonlijk
tafels en stoelen en 'n kleedje of karpetje komen zoodat er niet veel van te zien zal
zijn. Ik zou nu wel willen weten of 'k 't ontbrekende zal aanvullen (op die eéne kamer,
juffrouw d'r kamer en bovengang) met vlak linoleum, in dezelfde kleur (ik heb 't hier
in de keuken) zonder figuren - of dat je er 'tzelfde kurkzeil verlangt? 't Linoleum wat
ik bedoel is ongeveer dezelfde kleur als 't gebruikte zeil (vooral na 'n paar weken)
alleen veel dunner natuurlijk en oneindig veel goedkooper, maar heel deugdzaam;
'k heb 't hier op m'n atelier ook, alleen 'n andere kleur, donker groen, en dat houdt
zich prachtig, ook dat in de keuken. v.d. Bosch
[1:4]
vertelde me dat er 'n dame was geweest van morgen en die had iets geschreven
op een van de doozen. Er stond op: ‘Lieve B. hier loop 'k in je mooie huis - 'k ben
hier vlak bij gelogeerd bij mevr. J.(?) Kus Pam Erik en Odo hartelijk, die schatjes.
Nan’. Ik ben heel nieuwsgierig naar je grijze haar; eén is nog niet veel moois maar
als dat 'n beetje door gaat zal 't je wel goed staan. Je hoeft je er anders niet zoo
over te verwonderen, je bent twee jaar jonger dan ik en ik heb ze al veel langer dan
e

twee jaar. Ik bekeek vandaag nog 'n portretje van je van je 16 jaar met Pam hij
vond 't zoo aardig en lachte er voortdurend tegen en hij zag niet dat je er nog zoo'n
meisje was. Hij zag alleen lieve Moefie; 't was in den trein; hij vind 't heerlijk om meê
te gaan en 'k laat hem ook niet bij die meiden en zelf vind 'k 't ook veel prettiger.
We hebben in Zandvoort koffie gedronken maar morgen weer bij Bauer. Laatst ook
bij Breitner. Groesbeek was gisteren niet thuis, zeker vergeten! We hebben gisteren
bezoek
[2:5]
gehad van Baukema en z'n vrouw. Mina zei later tegen me ('t is zoo'n ouwe zeur
en zegt graag 'n woordje als ze 's avonds de thee rommel weg ruimt, d.i. tegen dat
'k naar bed ga) ‘Wat is dat 'n stille Mevrouw! meneer’. Ze kwam etsen laten zien en
hij had maag pijn, al zes weken. Toen heb 'k hem 'n goede dosis bicarbonas gegeven
en daarmeê was 't genezen! We spraken ze aan 't station van morgen (ze zijn in
Haarlem bij haar ouders) 't is 'n zielig paar! Morgen kan 'k je 't geld niet sturen omdat
'k den heelen dag in Aerdenhout ben, maar overmorgen zal 'k 't je telegrafisch
zenden dan is 't meteen gewisseld en je hebt 't gauwer. Zou je nu nog niet 's naar
dien winkel gaan? 't Is altijd goed om er gauw werk van te maken en als 't verzonden
is dan kan 't ook geen kwaad. 't Kokos is ook niet gekomen, misschien morgen? 'k
Zal 't zelf uit pakken en doen zooals je verlangt, zoodra 't er is. Dag lieve Bebpy,
Pam is vroeg naar bed gegaan want we moeten vroeg weer op. Schrijf je van die
gordijnen?
Veel klappertjes voor Ekie en Odo en veel liefs van
je
Pimy
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Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 juni 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 980

[1:1]
Zondag avond 26 Juni 1904
Wat is dat nou weer vreeselijk vervelend dat je zoo'n kiespijn hebt, lieve Beb. Waarom
laat je die kiezen niet in Antwerpen trekken? Dat is toch geen heksenwerk, en dan
ben je er af - 't is zoo pijnlijk, arme Beb, en lastig ook als je niet kunt eten, - ga toch
naar den eersten den besten kiezen jood, 't is alles beter dan zoo'n pijn. - De matten
zijn nog niet gekomen, 't is 'n gemeene boel om 't geld te accepteeren en 't dan niet,
of zoo laat te sturen! 'k Zou er maar gauw eens heen gaan. Zooals je uit Pams briefje
ziet zijn we vier keeren van de week naar Aerdenhout geweest; voornamelijk om
dingen uit te pakken, boeken en kisten andere dingen; de gordijnen ben 'k nog niet
tegengekomen maar als ze
[1:2]
in die zwarte kist zijn van Kaatje dan zal 'k ze gauw in orde laten maken. Dora had
al eenige boeken uit gepakt, maar niet uit geklopt en alles zoo maar door elkaar in
'n kastje en den sleutel er af. Gelukkig was de knip er niet op (zoo echt slordig!) en
kon 'k 't met eenige moeite open trekken; 'k heb nu al de boeken geklopt en
gerangschikt, alles bij elkaar wat bij elkaar hoort en de tijdschriften enz. in de
benedenkastjes. Ik heb bij deze gelegenheid gezien dat al je boeken in de vijf kastjes
kunnen.
Ik ben blij dat je 's eindelijk van die Belgen af zult zijn; die Jans was ook 'n
exemplaar! De slechtste hier is er heilig bij! Ik heb nog niet met Anna gesproken,
maar zal het een dezer dagen doen. Vandaag is ze weggebleven maar 'n vriendin
gestuurd
[1:3]
die kwam zeggen dat Anna zoo overstuur is geraakt, gisteren door Mina, mijn
keukenmeid, dat ze te bed lei en onmogelijk komen kon. Die Mina is 'n ‘Judas’ zegt
ze. Ik geloof 't graag; je moet haar streken kennen; 'k heb haar vandaag gezegd
dat ze direct de deur uit gaat als ze zulke moeielijkheden maakt (ze schrikte zich 'n
aap!). Die hooge lambriseering zal, dunkt mij, heel mooi doen. Veel plaats om dingen
op te hangen is er niet; feitelijk heel weinig, - maar 'k zal de voornaamste teekeningen
en etsen wel kunnen hangen. Van Hamel heeft groot gelijk dat hij niet betaald heeft,
'k ben er blij om want de eisch was hoogst onbillijk. Je hebt me niet geantwoord op
't linoleum; 'k raad 't je wel aan; iets beters en goedkoopers krijg je toch niet en dan
is 't weer gedaan, ten minste - 't gaat in eén moeite door. Als die matten er nu
[1:4]
maar waren dan konden we wat op schieten! Die kennis van Marie was 'n schilderes;
'k heb haar in eén middag geschilderd zooals 'k iedereen schilder die mij onder de
hand komt; 'k wou maar dat 'k er wat meê te doen kreeg, 'k geloof wel dat 'k 't kan
leeren. Ik doe 't heel veel en ieder die maar wil poseeren, wel 20 portretten! Allemaal
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voor studie; hoe die kennis heet weet 'k niet, 't is geloof 'k 'n leerling van Marie; ze
heeft mij haar werk laten zien, maar 'k vond er niets aan. Ook niet zoo belangrijk
om 't je te schrijven. Ik kreeg zoo even 'n telegram van Mien uit Tyrol, waar ze met
Nol aan 't reizen was: Nol is Vrijdag avond overleden aan 'n hartverlamming. Ze zijn
14 dagen weg en hij schreef me nog pas 'n opgewekten brief. Je kunt zonder hekel
aan hem denken als mijn besten vriend dien 'k verlies; hij is de eénige geweest die
mij in mijn gezicht ongelijk gaf, altijd - en precies durfde zeggen wat hij er van vond.
Dinsdag ga 'k weer naar Aerdenhout, morgen worden de lambriseeringen beneden
gemaakt.
Dag Beb, hoû je maar goed met die beroerde kiespijn; prettig dat Dora gauw komt
en Rosema valt ook nog meê!
Dag veel hart. groeten aan allen.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 juli [1904]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 955

[1:1]
Zaterdag morgen 2 Juli
'k Schrijf je gauw even lieve Beb om te zeggen dat er van die matten voor de
lambriseering beneden 1½ meter te kort komt. Schrijf dus even aan den winkel om
het te zenden grande vitesse anders duurt 't weer zoo lang en we kunnen niet voort
als die kamer niet af is; adresseer 't maar aan Bauer of aan mij in Aerdenhout, 'k
moet die papieren van aankomst toch teekenen. De kosten en invoerrechten kunnen
niet hoog zijn over die 1½ meter. 't Is 'n
[1:2]
prachtige mat! mooi van kleur en niet dik en zwaar; de hoogte is heel goed en 't
staat bizonder netjes. Als de matten boven ook zoo mooi zijn dan wordt 't prachtig.
De groote kist is half uitgepakt; wat daar al niet inzit! 'k Berg 't zooveel mogelijk op
en laat alles schoonmaken; 'k heb er 'n heel handige vrouw voor door Bauer want
o

Anna meê te nemen is niet te doen. Want 1 kan 'k haar niet missen hier, want ze
o

werkt goed en 2 wordt 't veel te laat en zou 't niet opschieten.
[1:3]
Maar wat vervelend is zijn die gordijnen die niet te vinden zijn; gisteren heb 'k overal
gezocht en gekeken tusschen 't beddegoed wat Dora heeft uitgepakt, maar ze zijn
niet te vinden. In die zwarte koffer waren alleen gordijnen uit de tuinkamer,
tafelkleeden enz. Mij dunkt dat je ze ergens te bewaren hebt gegeven, in Noordwijk
of Wandscheer? Kan dat niet? Dàt is zeker dat ze in Aerdenhout niet zijn. Vraag 's
aan Rosema, misschien herinnert die zich waar ze heen zijn gegaan. De pakken
die niet uitgepakt zijn hebben
[1:4]
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allen 'n inhoudsopgave aan de bovenkant, heel practisch van Beb, en daar zijn ze
niet bij. 't Moet ook 'n heel pak zijn 7 gordijnen! 't Is vreeselijk jammer, want nu zal
't er zoo kaal en ongezellig uit zien! Ik ga de volgende week de kist verder uitpakken
en dus ook de lâtafel. Pampi schrijft morgen weer en ik de volgende week gauw
weer, dag lieve Beb - Pam heeft net 'n fransche thema gemaakt en speelt nu in den
tuin. Bestel nu gauw die 1½ meter en laat ook die andere matten grande vitesse
sturen, anders komen we niet klaar en die timmer lieden maken zoo'n rommel! Kun
je mij de hoogte op geven van die andere, chineesche matten? - Dan kan hij voort,
vraag dat even in den winkel, maar precies!
Dag Beb, tot gauw, veel hartelijke groeten
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 juli 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 981

[1:1]
Maandag 4 Juli 1904
Je bent 'n goeie, Beb! 'k Schrijf niets anders als er is 1½ meter te kort en daar kun
je niet op handelen! Dat is toch 't eenige wat je te weten noodig hebt, want hoe 't
komt doet er nu niets toe. Je hebt te weinig besteld want de opgaaf is 24 meter voor
beneden en 50 meter voor boven en de gangen hebben we laten vervallen; 'k vind
't heelemaal onnoodig om te zeggen: je hadt 24 meter moeten bestellen in plaats
20 - en even onnoodig om te zeggen: Sluiter heeft 'n verkeerde opgaaf gestuurd in
geval hij zich vergist had. De zaak is dat er 1½
[1:2]
te kort komt (ze hebben wel de 23.70 gestuurd, natuurlijk) en dat die er zoo gauw
mogelijk moet zijn. Ik schreef je dat en dacht dat 't voor jou al heel gemakkelijk was
om die 1½ m. te laten sturen. Ik zie nu dat op die briefkaart van die menschen staat
dat ze 'n huis hebben in Rotterdam; 'k zal 't daar wel zien te krijgen of er zelf
heengaan. Bij Dols en Konig hebben ze 't niet. Als Rosema 't weet waar die blauwe
gordijnen zijn laat 't dan dadelijk weten; de tijd schiet op en 'k zou 't afschuwelijk
vinden als je in zoo'n rommel komt. Er zijn stukjes staal genoeg van die matten,
stukjes tusschen 't raam, en de boeken kasten, enz. 't Is niets te hoog
[1:3]
en etsen en schilderijen staan er prachtig bij. 't Meest zit 'k verlegen met de groote
kasten want daar is bijna geen plaats; 'k zal voorloopig de groote kast uit de boekerij
in den gang laten zetten, (die is ruim genoeg en in de kamer is 't 'n sta-in-den-weg).
Bovendien moet 't buffet en je zwarte kastje en 't leeuwen koppen kastje toch 'n
plaats hebben. Enfin je zal 't zelf wel zien. Die groote kist is al half uitgepakt en op
'n paar kleinigheden na is er tot nog toe niets gebroken. 'k Hoû je van alles op de
hoogte Beb - 'k weet niets waarover 'k je niet geschreven heb. Ik heb voor 't
ontbrekende boven, 't eenvoudigste en naar mìjn idée het beste kokos besteld; 't is
natuurlijk heel wat
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[1:4]
prettiger en beter dan linoleum maar ook veel duurder. 'k Heb op 't oogenblik geen
tijd meer. Pam z'n brief is weer erg slordig, maar 'k zal hem nu maar niet laten
overschrijven want deze moet weg. Ga nou ook 's, behalve naar Mechelen, met
Dora 's voor je plezier, nu Rosema er is. Dat zal wel 'n rust zijn en die Jans! In 't
eind van de week schrijf 'k je weer als 'k in Aerdenhout ben geweest (Woensdag
en Donderdag) en of 'k 't kokos in Rotterdam heb kunnen krijgen. Die matten hoop
'k gauw na Donderdag te ontvangen voor boven. Heb je gezegd of geschreven van
‘grande vitesse’? Als je geld noodig hebt schrijf 't dan maar.
Dag Beb, veel hartelijke groeten
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 juli 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1045

[1:1]
11 Juli 1904
'k Zou je nu wel 's 'n heel hartelijk briefje willen schrijven lieve Beb, voor deze speciale
gelegenheid, en je toewenschen dat je vanaf de volgende week als je weer hier in
Holland bent, wat meer rust en 'n prettiger leven moge vinden dan tot nu toe je deel
is geweest. Wat ik er aan doen kan zal 'k zeker en met toewijding doen Beb en 'k
geloof zeker dat 't je in Aerdenhout wel bevallen zal; 't begint er nu goed uit te zien
hoewel 't boven nog treurig is door den chaotischen rommel! zoolang die matten
voor de lambriseering er niet zijn. Ze hadden beloofd Donderdag ze te verzenden
met grande vitesse; ze hadden er vandaag aan kunnen beginnen maar Zaterdag
was er nog niets.
[1:2]
Beneden is 't klaar op 't boenen na van 't zeil - behalve natuurlijk die 1½ meter die
te kort kwam. 't Huis van Cohn-Donnay in Rotterdam heeft beloofd 't dadelijk te laten
komen uit Brussel en als 't daar nog maar is zal 't vandaag of morgen wel komen.
Ik begin nu wel te vreezen, als we niet voortkunnen dat er Zaterdag nog 'n geweldige
rommel zijn zal en dat zou me vreeselijk spijten want dan heb 'k mijn doel niet bereikt
en is al die moeite voor niets geweest. Anna gaat elken dag meê tegenwoordig want
die vrouw die 'k daár genomen had, kan te weinig komen en er is geen andere. Ik
heb Anna gevraagd om bij je te komen dienen. Ze kan niet tegen de stilte buiten en
is te gewend aan de stad, zei ze. Ik zei den volgenden dag toen we er heen gingen
‘kijk 's wat 't hier mooi is! Hoe kan je praten van stilte als
[1:3]
't zoo mooi is buiten, veel mooier en prettiger dan de stad en dan in 'n huishouden
met drie mannetjes die 'n drukte maken van 'n half regiment soldaten! En later, toen
ze de groote eiken tafel stond te boenen zei ze ‘meneer, 'k moest 't dan maar
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probeeren’ en toen zijn we overeengekomen wat 't geld betreft en heb 'k haar gezegd
dat ze, als ze zoo dol is op de stad, er af en toe wel 's heen mocht, om de zooveel
tijd en dat jij dat wel zal regelen. De gordijnen zijn gelukkig terecht! Hoe dikwijls 'k
dat huis heb door zocht en altijd te vergeefs! En heel toevallig kijk 'k in 't kolenhok
en zie daar 'n kistje liggen en denk, wat iedereen moest denken, dat 't leeg was; en
toen 't na onderzoek, vol bleek en goed dicht gespijkerd, durfde 'k 't nauwelijks open
te maken uit vrees voor 'n teleurstelling en 'k hoopte toch zoó dat ze 't zouden zijn!
En jawel, 7 blauwe en 't mooie uit de tuinkamer dat 'k ook al gemist had. Ik heb in
langen tijd zoo'n blij gevoel niet gehad! En je moet weten wat je boven je hoofd heeft
gehangen!
[1:4]
Je te verwelkomen in je huis in zoo'n herrie, zonder gordijnen vond 'k al te erg van
ongezelligheid - dat nooit dacht 'k, en toen heb 'k van 'n importeur hier in de stad
allerlei perzische en eng. indische gordijnen laten komen om daar 'n keuze uit te
doen; er waren wel heele mooie bij! Maar 'k heb ze nu allemaal terug gezonden.
Hoe gaat 't nu met de kiespijn? Ben je al naar Mechelen geweest? Denk er aan met
't uit kiezen van 'n trein dat niet alle treinen ophouden in Haarlem; die van 1.27 uit
Antw. waar Pam en ik mee gegaan zijn, houdt b.v. niet op. Die van 10.32 uit Antw.
wèl; die is in Haarlem 2.01, dus 9 min. voor half drie. Op dien trein rijdt ook 'n
doorgaande tram zoodat je om kwart voor drieën in je huis kunt zijn. Dat lijkt mij de
geschikte trein; wij gaan er dan 's morgens met Anna heen; en Anna kan dan zorgen
voor 't eten. Maar schrijf me nog even of je 't goedvindt en of je dien dag wel komt.
Dag lieve Beb, heeft Erik onze brieven gisteren gekregen? Geef de lieve jongetjes
'n hartelijk klappertje van Vafie.
Met 'n hartelijke kus
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [12 juli 1904]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 992

[1:1]
Dinsdag avond
Ik krijg daar juist je briefje; mis hoor, 'k ben niet in opstand en 'k begrijp best dat je
't te druk hebt om te schrijven; 'k schreef niets bij Eriks brief om dat 'k je gauw genoeg
schreef met je verjaardag en dien brief heb je zeker wel gekregen. De matten zijn
nog niet gearriveerd uit Antwerpen zoodat de heele boven verdieping, die op die
lambriseering wacht, overhoop ligt. Van Cohn-Donnay kreeg 'k bericht dat het kokos
niet
[1:2]
meer voorradig is in Brussel; enfin, die kamer is af op die 1½ meter na en die hoop
'k hier nog wel te vinden. Maar die matten voor boven is erger. Je komt nu, buiten
mijn schuld toch nog in 'n rommel! 't Spijt me vreeselijk. Die chineesche matten zijn
hier ook te krijgen, maar je hebt ze al betaald! Van slordig schrijven gesproken: 'k
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kan in je laatste briefje niet wijs worden of je 15 of 16 komt. Die trein 10.32 uit Antw.
is dezelfde die 'k voor je had uit gezocht. 't Boekje voor Erik dacht Pam hem zelf te
geven. Nu, de grootste drukte is voor je achter den rug; als je die kiezen nu maar
kwijt bent. Dag Beb, tot Vrijdag?
Veel groeten ook van Pampi.
Pim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 oktober 1904
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 3

[1:1]
75 Overtoom
4 Oct. 1904
Beste Mau, Vindt je 't goed om voorloopig de seance op Zondag 23 a.s. te bepalen?
Als je tegen dien tijd verhindering mocht krijgen hoor 'k het wel, - zoo niet, dan reken
'k op je tegen twee uur.
Met hartelijke groeten
t.t.
Wim

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 oktober 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1046

[1:1]
75 Overtoom, Amsterdam
5 October 1904.
Ik heb je brief hier en daar even ingezien Betsy en zie wel dat je weer doorgaat op
dezelfde onzinnige voorstellingen om van den liefsten, aanhankelijksten en
zorgzaamsten man te maken àl wat hij niet is, nooit geweest is en nooit zal zijn: 'n
zwakke of 'n bruut. Dat maakt 't verder lezen van je schrijven onnoodig en je kunt
je dus in 't vervolg de moeite van 't schrijven besparen. Eerst heb je ons huwelijk
onmogelijk gemaakt door je heerschzucht en humeur, je eeuwige critiek en 't
neérhalen
[1:2]
van wat 'k goeds in mij heb. Eens, 1½ jaar geleden in Brussel, in 'n luciede bui, heb
je gezegd dat je er mij toe gebracht hebt en dat heb 'k toen ontkend omdat 'k dacht
dat, door alle schuld op mij te nemen, je mij in staat zou stellen nog iets in jullie
leven te zijn: 'k was nu toch al weggegaan en had al zoóveel opgegeven! En nú, nu
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'k niets meer heb en alleen de rust verlang die noodig is om te werken, en niets
meer doe dan werken, kom je mij tot in mijn eigen huis vervolgen met de onzinnigste
voorstellingen en onbillijkheden en ga je precies op dezelfde manier voort als voór
de scheiding, waarbij je uit 't oog verliest dat 'k niet
[1:3]
meer je man ben en je dus geen enkel recht hebt om zoó tegen mij te keer te gaan
als je gewoonlijk doet; 't eénige resultaat is dat je ons vervreemdt en we 'n hekel
aan elkaar krijgen, wat m.i. niet noodig was.
Dat je zoó weinig in jezelf kijkt en in je subjectiviteit je alles verkeerd voorstelt is
al te verwonderen. Maar hoe je tegenover de jongetjes je verantwoorden kunt zonder
ze te misleiden en ònwaar te zijn jegens hun vader, verklaar 'k niet te begrijpen.
Ik geef je zooveel geld als 'k maar eenigzins kan doen; 'k gaf je pas f 200 - en kan
voorloopig niet meer doen; 'k
[1:4]
werk hard en hoop je gauw wat te sturen. Het verlies van de overschoentjes moet
je je getroosten, 'k kan ze niet krijgen. Als je hier wilt komen met de jongens zal je
mij welkom wezen mits je me niet behandelt voor wat 'k niet ben en zoo is 't ook
met schrijven: als je doorgaat in dezelfde lijn lees 'k ze niet. En als je me wilt
behandelen als 'n vriend dien je gaarne ziet zal 'k wel weer 's in Aerdenhout komen
en anders blijf 'k weg, hoe vreeselijk 't ook is om de jongetjes niet meer te zien. Ik
kan niet anders.
Adieu
W.

E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 november 1904
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 37, p. 111, 112v

[1:1]
4 Nov. 04
Waarde Heer Witsen,
De gewenschte f 400 heb ik zaterdag laten zenden, maar ik had nog geen
gelegenheid U te schrijven. Gaarne wil ik mijn best doen U te helpen aan het overige
gewenschte bedrag, maar ik kan U dat niet vast belooven. - Niets vlot er eens prettig.
Eilers zoo wel als ik, dacht dat Uw de Zwart, zoo te zeggen, al verkocht was, maar
ja wel, nu vindt de bewuste liefhebber het te grijs & te doods.
Als ik Uw rekening courant naga, dan bevind ik dat Uw debet niet zoo heel groot
is, wanneer men de laatste etsen daarvan af trekt, maar ik heb aan die etsen niets,
zoolang ze niet gedrukt worden.
[1:2]
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Bloemkolk [xxxxx] dat gij nog [xxx] 4 etsen moeten gecrediteerd worden, is dat zoo?
En hoeveel hadt gij U gedacht voor die etsen?
Bloemkolk vertelt mij dat gij ze niet meer zelf drukken kunt. Maar wij moesten er
toch een mouw aan passen, omdat wij nu eenmaal begonnen zijn met aan te
kondigen, dat die eerste 20 door U gedrukt worden. Mij dunkt als de drukker nu al
het ruwe werk van inktopbrengen & afvegen doet en gij alleen maar de laatste toon
aanbrengt, dat zal toch niet vermoeien. Wilt U eens over eene oplossing nadenken?
Eilers maakt nu overal kennis in Amerika en in het voorjaar komen de kunstkoopers
ons bezoeken, wij moeten dan Uw [nieuwe[?] etsen ook kunnen verkoopen.
Met mijn beste wenschen voor Uw spoedig herstel en vriendschappelijk gegroet
Uw
K Groesbeek

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 november 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1047

[1:1]
10 nov. 1904
Ja, 'k heb je wel mijn kwaden wil getoond! Zeker door vier of zes weken lang bijna
dagelijks naar Aerdenhout te gaan om je dingen uit te pakken en je boeken te
arrangeeren en je huis zooveel mogelijk in orde te maken; dat 'k je heb willen
verrassen met 'n aardig tuintje en je fiets heb laten maken en er naast heb geloopen
buiten adem om 't je te leeren; dat 'k je in mijn laatsten brief heb voorgesteld om
geregeld in Aerdenhout te komen mits je alle kwesties zou laten rusten en je hier
te ontvangen op dezelfde voorwaarden, waar je heelemaal niet op bent ingegaan,
zonder te bedenken dat waar je mìj treffen wil door mij de jongetjes te onthouden,
je ook hun treft die hun vader toch graag zien! Zeker ook omdat 'k niets doe dan
werken, 't eénige wat me overblijft te doen om te kunnen voorzien in de kosten van
onderhoud en opvoeding van de mannetjes - ja, dat alles bewijst wèl mijn kwaden
wil! Je beweringen als je ze werkelijk meende zouden zoo vreeselijk dom zijn en
dus moet 't
[1:2]
parti-pris zijn en 't bewijst wel dat 't je niet om de waarheid te doen is maar dat je
met geweld gelijk wilt hebben, en geen middelen ongebruikt laat om me maar slecht
en leelijk te kunnen zien en je reden en recht zoekt te hebben om mij te kunnen
uitschelden, en daardoor bega je die geweldige domheden om me, wat je altijd
gedaan hebt, dingen aan te wrijven waartoe ik niet in staat ben en je laatste brief is
wel de leelijkste en de schandelijkste dien je ooit geschreven hebt. Het moet wel 'n
parti-pris zijn om v. Hamel die dingen te gaan vertellen terwijl we hadden afgesproken
dat als je ooit in geldverlegenheid zou zijn, je mij zoudt waarschuwen, omdat, al heb
ik 't dan zelf niet, 'k 't altijd toch wel leenen kan, wat 'k al zoo dikwijls gedaan heb.
en

Ik had je den 20 Sept. f 200 gegeven en uitgerekend dat je daarmeê tot 1 nov.
zou kunnen toekomen. Je weet heel goed hoe mijn positie tegenwoordig is en dat
de zaken op 't Spui wat mìj betreft slecht gaan en je weet ook dat, toen 'k bij het
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opmaken van die akte je vrijwillig f 3 000 heb toegezegd, ik 'n veel beter inkomen
had. Verleden
[1:3]
jaar heb 'k maar f 1 400 verdiend, hoe wil 'k jou dan f 3 000 uitkeeren? Ik kan 't niet
helpen als de menschen mijn schilderijen niet willen koopen en in 'n dergelijken
toestand, waaraan ik niets doen kan, ben 'k niet verplicht die bepalingen na te komen,
of liever 't is onmogelijk. Als 'k weer zenuwziek word of doodga houd 't heelemaal
op en dàt mocht je wel 's bedenken voór je er toe komt om mij brieven te schrijven
die me den slaap ontnemen en me ongeschikt maken voor mijn werk. En wil je daar
meê doorgaan dan blijft me niets anders over dan ze je ongeopend terug te zenden.
Uit de cijfers die je in je brief noemt blijkt dat je niet opschrijft en aangezien mìjn
boekje in 't loopende jaar 'n bedrag aanwijst van ± f 1 800 prefereer ik in 't vervolg
je geld aan van Hamel te sturen die 't graag voor je zal administreeren. Ik heb hem
in dien geest geschreven en zal met hem dan ook de f 11 200.- verrekenen die je
toekomen van het geld van mijn vader; maar zooals je weet uit de bepalingen in de
akte vermeld zal daar eenigen tijd over heen moeten gaan.
Voorloopig zal ik je niet meer dan f 150. in de maand kunnen geven, met nu
[1:4]
en dan iets meer zoodat je, ook dit jaar, beschikken kunt over 'n f 2 000, die met de
subsidie van je mama (als je 4% rente betaalt = f 1 000) 'n inkomen vormen van f
3 000 en vrij wonen, zoodat er geen sprake kan zijn van ernstige geldzorgen.
Mettertijd, als 'k weer meer verdienen ga, zal 'k je graag al 't achterstallige teruggeven
maar vooreerst kan daar geen kwestie van zijn.
Overigens staat alles wat 'k bezit tot je beschikking.
Ik krijg daar net je briefkaart: zoodra 'k in de gelegenheid ben zal 'k v. Hamel wat
en

sturen maar mijn eigen huishuur is nog niet betaald en sints den 1 heb 'k niets
ontvangen. Ik werk hard en heb bijna weer 'n schilderijtje klaar maar v. Hamel zal
je zeker geen voorschot weigeren als je 't noodig hebt.
v. Empelen heeft gelijk; die rhododendrons zijn niet berekend; hij is betaald en 'k
ben niet gek genoeg om te betalen wat niet geleverd is, - 'k kan me er verder niet
meê inlaten. Wat mijn eigen levenswijze betreft waar je zoo charmant over schrijft,
daar heb je geen begrip van; 'k geef voor mezelf bijna niets uit en doe niets dan
werken.
Met mijn beste wenschen voor 't welzijn van de jongetjes en jezelf
W.W.

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 december 1904
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1048

[1:1]
Overtoom 3 dec. 1904
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In de tegenwoordige omstandigheden, zoolang er zulke enorme misverstanden
tusschen ons bestaan, kan ik niet meer komen en met 'n St. Nic.feest nog minder
dan andere dagen. Ik stuur v. Hamel van daag juist een gedeelte van 't maandgeld,
- 'k heb hem geschreven dat hij het geld, hoewel maandelijksch en tot 'n minimum
en

bedrag van f 150, ongeregeld zal ontvangen, - niet altijd op den 1 , dat gaat natuurlijk
niet als je geen geregelde zaken hebt en zóo précaire als 't schilders vak! Ik begrijp
niet dat je er plezier in hebt om mij zoo onbillijk te schrijven, - 'k geloof dat 't allemaal
je fantasie is die je parten
[1:2]
speelt. Maar in ieder geval moest je meer overwegen wat je schrijft want met die
onbillijkheid en vijandelijkheid ben je altijd achterop en kom je geen stap verder. Als je 's 'n oogenblik in mijn plaats was, dan zou je 's zien hoe moeielijk 't is, voor
iemand met 'n verknoeid talent of met weinig talent, om geregeld geld te verdienen
- 't is om dol te worden als je denkt aan de noodzakelijkste betalingen, en dan te
moeten schilderen elken dag, dikwijls ongeschikt, en zoo langzaam met dat weinige
licht in deze donkere dagen, dat je geen kans ziet om 'n schilderij af te hebben in
de eerste drie of vier weken; en dàn nog! Mijn laatste schilderijtje heb 'k
teruggekregen omdat 't niet goed was, en zoo moet je maar voort.
[1:3]
't Is zoo gemakkelijk om te zeggen ‘je moet me zóo veel geven’ - 't is allemaal theorie
en 'n beetje dom - maar vooral hard en onbillijk; als ik hier uit dit huis zoo dadelijk
kon weggaan had 'k 't allang gedaan - en als mijn huur om is ga 'k ergens in mijn
eentje wonen en verkoop mijn boel, dan kunnen je verwijten me ten minste niet
meer treffen. Ik stuur je hierbij f 25- voor je zelf om de St. Nic. te kunnen vieren; en
wees nu niet zoo vreeselijk dom, om te zeggen dat wat 'k je extra geef, op je zelf
wordt uitbezuinigd. Ik zou 't je toch evengoed niet kunnen geven, als ik vijandelijk
was? Neem 't liever zooals 't je wordt aangeboden; - je 1 800 of 2 000 in 't jaar heb
je tóch gehad, dit jaar weer en als 'k je wat meer geef, hoef je niet zoo onvriendelijk
te doen en te zeggen dat 't toch op je zelf wordt uitbezuinigd. - 't Ergste vind
[1:4]
'k dat je niet gelooft wat 'k zeg, net of ik je te kort zou willen doen! Zoo b.v. die
en

kwestie van die f 200.- 'k heb je ze gegeven, den 16 Sept. even voor half negen
's avonds, 't is dus heel duidelijk dat 'k daar geen kwitantie van heb, - die heb je me
nooit gegeven behalve een of twee, in 't eerst, toen je nog in Ieperen was! Als 'k die
gehad had, had 'k v. Hamel niet noodig, dan zou 'k je ze wel laten zien om je te
overtuigen. Mijn boekje vertrouw je natuurlijk niet en daarom heb 'k v. Hamel verzocht
't geld voor je in ontvangst te nemen, dan ben 'k ten minste verantwoord.
Nu, 't beste - 'k heb wat presentjes gestuurd, er is niets duurs of kostbaars bij,
zoó wijs ben 'k wel geworden! Als ze de boekjes al hebben, kan 'k ze wel ruilen - 'k
heb 't niet kunnen laten om er iets voor jou ook bij te doen, vind 't maar niet naar er zijn mooie vogels in van Hoytema. Vier hem nu maar zoo genoegelijk mogelijk,
ik zit thuis te etsen, dien avond en je hoeft niet te vragen waar mijn gedachten zullen
zijn.
Veel groeten
W
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Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 december 1904
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 4

[1:1]
v.h. 17 dec. 1904
Beste Mau,
Ik vrees voor het weer; ook dat het portret nog niet droog genoeg is; redenen
waarom ik je in bedenking wil geven om de seances niet te hervatten voor na den
Kerstmis, b.v. Zondag 8 Januari. 't Is bijna dagelijks zóo donker dat 'k niet geschilderd
heb in dagen, en voortdurend ets en teeken, wat 'k voort kan zetten met de lamp.
Ten Bokkel
[1:2]
heeft laatst je portret gezien en vond het zeer gelijkend; ook anderen. Dat houdt
den moed er in! Tot ziens.
Met besten groet
t.t.
Wim

[1905]
Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [januari? 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandagavond
Beste Wim, als er niets tusschen komt, wilde ik wat betreft de afspraak om een dag
van deze week te komen, liefst komen Woensdag 4.04 uit G[r[?]. en 5.10
aankomende. Kom ik voor dien trein te laat, waartegen ik alles zal aanwenden, dan
kom ik met den bommeltrein 4.21 en aankomende 5.55. In beide gevallen ga ik jou
niet ziende naar den Vijgendam. Daar mogelijk zou kunnen zijn dat je
[1:2]
door onverwachte uitstedigheid dezen niet zoudt ontvangen, moet je me in elk geval
antwoorden en ook of ik er op moet en mag rekenen, dat ik dien avond in A. blijf.
Donderdag ben ik vrij. Ik ga dien dag niet naar Z. omdat ik er pas vandaan kom en
de reis nog al duur is. Marie is bleek, maar wel; Wimpie een engelijntje, die altijd
iets beter wordt en Jantje is heel zoet. Ik heb Wimpie
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[1:3]
door den dokter van 't ziekenhuis laten onderzoeken die na ¾ uur hem betast en
behoord en beklopt te hebben tot de konkluzie kwam, dat z'n milt 't eenige orgaan
is, dat misschien wat abnormaal (opgezet) is, wat beteekent, dat hij malaria zou
hebben.
Nu dag, beste Wim; je te zullen ontmoeten doet me erg naar Woensdag verlangen.
t.t.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [half april 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
B.W. Bij Biesing hangen van je twee ongeteekende etsen:
Bloemrekje en een dat ik niet terstond als bekend mij herinner: onderzijden huizen
tegen wiebelend water. Het zou dus een der Dordtenaars, een oogenblik dacht ik
aan een verder gedeelte Achterburgwal moeten zijn. Ik had Eilers even willen
opbellen, maar het is misschien beter jou even te schrijven.
t.t.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [half april 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag, Daguerrestr. 97.
Beste Wim, ik zie geen kans van Deyssel uit te noodigen tot het schrijven van een
voorrede, nu die voorrede dienen moet om te mijnen bate een succes mogelijk te
maken. Ik zou dat wel jou kunnen vragen, maar ik zie geen kans om 't van Deyssel
te vragen. Intusschen wil ik wel graag, dat hij eens gepolst wordt over de door hem
gedachte waarden van een boekje, dat mijne bijdragen (Delang, J.C.M. en Stevijn
de Jonge) bevat, omdat, indien hij dit een uitvoerbare zaak acht, de quaestie voor
mij geheel
[1:2]
anders wordt. Mocht je hem eens te Amsterdam spreken en gelegenheid vinden
zijn meening te dier zake te weten te komen, dan zou mij dat heel welkom zijn.
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Niet de Paaschdagen, maar een anderen dag kom ik eens te A., waarschijnlijk
met Jantje, in den tijd, dat die in A. is. Mogelijk is, dat ik van Vrijdag tot Maandag in
Zutphen ben. M. komt waarschijnlijk niet vóór de tweede helft van Mei in Den Haag.
Morgenochtend ga ik nog eens naar het tweede etsje bij Biesing zien.
t.t.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [eind juli/begin augustus? 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim,
Gisteravond was Marie die door ziekte van Jans - die, zooals zij (Jans) dat noemt,
in pozitie is - door ziekte van Jans zich overwerkt had (Jantje is ziek daarbij) - gister
avond was M. dan met hoofdpijn vroeg naar bed gegaan en om haar niet wakker
te maken later, was ik ook maar gaan slapen, want ik was moe op den koop toe....
daar wordt ik wakker door bellen. Ik me aangekleed en er wordt nog eens en nog
eens gebeld. Eindelijk kom ik aan de voordeur met een kaars in de hand... niets.
Was jij 't
[1:2]
soms? Zoo niet, laat 't dan eens gauw jou zijn, maar wacht dan even, dan zal ik je
open doen, want ik moet je dezer dagen eens consulteeren en je toch eens spreken
ook. Het gaat zoo niet; ik heb je nu denkelijk in geen drie maanden gesproken, dien
eenen keer mag geen naam hebben.
Jantje heeft een zonderling geval. Hij heeft temperatuursverhooging en is telkens
op 't kantje van beter en dan komt 't weer; hij ziet er betrokken uit en is 's avonds
dikwijls in de war.
De copieering van de uitgaaf is bijna klaar. Mien zou vandaag zijn gekomen, maar
ze schreef 't af. Onze Mien is een heel bijzonder geval. Ik
[1:3]
geloof niet, dat ze op den goeden weg is, maar beter daar eens wat aan. Ik wou dat
ze in iets een reeël belang stelde, maar dat heeft ze niet.
Kom je van de week? We moeten eens praten. Doe je 't?
Hartelijke groeten aan Marie
t.t.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [12? augustus 1905]
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim, blijf je soms uit mijn bereik om den indruk voor je ets te houden, zooals
je 'm goed vondt en hebben wilt? Ik dank je wel hartelijk en ik zal N. voor zijn intentie
om een band te maken schrijven, zoodra ik weet dat hij er al vast van af weet. Want
dat blijkt niet uit v. D.'s brief dien ik heden ontving. Ik ben erg benieuwd en had niet
gedacht, dat dit jaar me zooveel schoons en liefs zou brengen. Bovendien heb ik
idee, dat de uitgaaf lukken zal. Let er eens op of 20 ex. extra-uitgaaf niet wat gering
zal blijken.
Jantje is aan het beteren, al gaat hij nog niet naar school.
Schrijf mij gauw, zoodra je komt. Van de week?

Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 30 januari 1905
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
30.1.05.
Beste Wim, wel hartelijk bedankt voor de goede ontvangst die je Wimpie hebt wil
bereiden Zaterdag. Als 't je lukken mag Joh wat malscher te maken, krijg je een
ridderkruis. Het is waar Jantje is aan 't veranderen - voor mij heeft hij eene bevlieging;
toen ik daareven onverwacht op de slaapkamer kwam, stond hij als geëlectriseerd
in zijn bedje op en bleef aan mij hangen en zijn oogjes schitteren dan van letterlijk
brandende genegenheid, zóó dat ik 't vreemd in hem vinden ga. De tegenspoed
blijkt puik voor hem te zijn en doet alles in hem opwaken. Zijn ongesteldheid is
eenigszins aan 't beteren, maar hij heeft 't nog geregeld. Als 't niet betert, zoo kalm
r.

hij 't nu heeft, ga ik eens naar D Winkler met hem.
Overigens heeft Joh een Jantje-manie, zooals Cathr. een Wimpie-manie heeft.
Als Joh Woensdag erg aandringt op weg gaan en je wil hem
[1:2]
nog wat laten, dan kun je altijd zeggen, dat ik je geschreven heb, dat hij ook wat
later slapen mag. C. forceert dat - maniaque als ze is - en Joh is in die dingen
doodsbang voor C. Zoo zit 't in elkaar. Alle Hofkers hebben een mania. Ik heb een
heele breede, universeel, die als een plank over mijn bestaan ligt en waar ik wel
nooit meer onder vandaan zal komen; de eenigszins respectabele kant van den
maniac is dat hij geconcentreerde belangstelling heeft; 't nadeel: dat hij altijd stil
staat.
Ik ben de heele vorige week ziek geweest, al ging ik naar kantoor om mijn
secretariaat te behouden, waarvan de emolumenten nu deze week begonnen te
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vloeien. Woensdag eerste dag met een [ponder[?] van 5½ en dan tot 10 Maart. Ik
zal dus eens op een Zondag of, als 't kan, Zaterdagavond moeten komen.
Bericht mij zoo gauw het lijstje bekend is. De woning moet
[1:3]
nu gehuurd en ik moet daarvoor een beetje weten, waar ik op rekenen kan.
Je meedeeling omtrent je zelven is een uitkomst. Nu kom je er toch ongeveer met
wat werken. Doe nu zoo: verdeel die 600 gld. in periodieke uitgaven, dan is dat
afgedaan en loopt van zelf. Voor de overige behoeften heb je je werk. Denk daar
eens over; het zal je op den duur wel bevallen.
Hartelijk
Jan
Zaterdagavond tot Zondagavond bij M. geweest. Heel goed, maar ze moet nog wel
aansterken. Al 'r kleeren zijn 'r te nauw.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: 4 februari [1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Parijs
4 Febr.
Amice,
Ik begrijp niet hoe ik het uithoud hier zoo schuldbeladen rond te loopen. Je moet
weten dat ik op 't onzalig idee komend in Amst. op mijn atelier te willen slapen de
duinwater kraan had open gezet, anders had ik geen water. Daarop uitgegaan en
na eenige uren teruggekomen hoor ik een
[1:2]
geruisch als van een waterval waarop ik met een valsche sleutel je atelier binnen
gedrongen zie dat dit onder water staat en een soort van niagara van het plafond
naar beneden valt. Ik heb direkt de kranen weer dicht gedaan maar pas op dat je
ze niet gebruikt voor het lek gerepareerd is, er schijnt een pijp gesprongen in de
vloer van mijn keuken ongeveer. Ik had je dit al eerder willen mededeelen. Als je
Chap v. D. spreekt zeg hem dan dat mijn papa
[1:3]
op de hoogte is van zijn Homeriden plannen. Om een uur of 2 doet hij 't beste als
hij er heen wil gaan.
Bij die jongedame die jij zoo gefix[s[?]eerd had en ik heeden op nieuw ontdekt,
heb ik een visite gemaakt waarop ik tot mijn spijt vernam dat zij met dat jonge mensch
naast haar geëngageerd was. Wie of jìj was, dat was de groote kwestie. - Het is
een groote dwaasheid om hier na toe te gaan zie ik nu. Echter heb ik toch Oosterpark
maar opgezegd.
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God zegene u en tot ziens
Isaac Israels
Rue des petits champs 78
of beter chaussée d'Antin 23

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats:[Amsterdam]
Datum: 18 februari 1905
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 37, p. 394

[1:1]
18 Februari 05
Geachte Heer Witsen,
Ingesloten doen wij U f 200.- toekomen en retourneeren U het dwang bevel van
de Belastingontvanger.
Hopende dat U weer spoedig hersteld zult zijn,
met beste groeten, Hoogachtend
o.

p.o. E.J. VAN WISSELINGH & C
W Bloemkolk.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [23 februari 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, ik ontvang daar juist je brief en ik vind het prachtig je waarschuwing om
het etsengeld nu niet te entameeren, om de eenvoudige reden, dat je dubbel en
dwars gelijk hebt. Om je de waarheid te zeggen schaamde ik me na het zenden
van den brief dan ook halfdood en hoewel ik nog niet je brief verder heb gelezen
(ik had juist een papier voor me om je te schrijven onder mijn opstellen), wil ik je nu
al zeggen, dat 't heele geval zijn oorzaak had in 't feit, dat ik dood verlegen met me
zelf zat.... en weer zit. En nu zit ik in de opstellen van 67 meisjes. En de volgende
week komen ze zelf, een week achter mekaar. Mejuffrouw Jans houdt 't stil met
Ebb. Beiden kan ik niet meer
[1:2]
uitstaan. Nu ga ik weer verder lezen.
O, Wim, dat ‘je dan voor dezen keer’ is heerlijk. Wat ben je toch een heerlijk goede
vent, om je zoo serieus angstig voor mij te maken. Ik zit hier op 't oogenblik met 22
en

centen in huis, maar ik zal wat leenen van C. tot den 1 en als je me niet kwalijk
neemt, als ik onverhoopt je zou moeten telegrafeeren (om het langduren der zitting,
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wat ik niet denk) wou ik graag - ik krijg er onweerstaanbaar verlangen naar, in eens
- Zaterdag 5.15 aankomen om Zondagmorgen vroeg weer te vertrekken. Ik heb met
je nog nooit zoo'n prettig gevoel gehad met geldleenen. Schrijf me maar eens gauw
of je me hebben kan.
Wat Wimpie betreft, waar je tot mijn pleizier ook over schrijft, Zaterdag gaat
[1:3]
hij naar Zutphen en is hij eindelijk van zijn tantes verlost, die hem gewoon onder
den wol begraven zouden. M. is niet zoo van inpakken.
Ik wou je zaterdag nog over eene aangelegenheid in het bijzonder spreken. Chap
- het idee is Chap's - vond 't verleden zoo gek, dat ik mijn vroeger werk niet uitgaf.
Als je eens een halfuurtje hebt, noteer dan eens precies, met de bladzijden, wat ik
geschreven heb en leg de deelen eens apart. We hebben het er nòg eens over
gehad. Veen geeft er toch wel een paar honderd of honderd gulden voor en ik wou
zoo graag van de Indische familie Kanaal 60 een Engelsch twee persoons ledekant
overnemen om nu eens eindelijk voor mijn dood getrouwd te raken en verder nog
een secretaire met zoo'n
[1:4]
ronden klep aanschaffen, zoodat ik eindelijk eens wat afsluiten kan en mijn boel
telkens kan laten liggen tot den volgenden avond. Dat zijn twee ingrediënten, die ik
heel noodig heb.
Wat die schetsen betreft. Van de week zag ik in het koffieuur een handschrift
liggen: het Leven. Van een zekere Drabbe staan daar drie vrij grove schetsen in,
onderwerp en manier, als drie schetsen van mij. Ik wist niet wat ik las: Het ophalen
van een drenkeling uit een Amsterdamsche gracht; Amsterdamsch straatleven en
een concert. Het was wel eigen werk, maar toch sterk geïnspireerd. De varieteit
was 't socialisme er in.
Nu beste Wim, Zaterdag 5.15, lijn 3 en naar jou toe tot Zondagmorgen.
Ik ben een heel eind achter met mijn werk.

Jan

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 25 februari 1905
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 37, p. 428

[1:1]
25 Februari. 05
Geachte Heer Witsen,
Bijgaand zenden wij U eenige afdrukken van de ets ‘Binnenkant’ (gewone drukken).
Wilt U de goedheid hebben die te signeeren, wij moeten er één van afleveren.
Kan de knecht dan ook de proefdruk van de ‘Oude Schans’ mede krijgen?
Ingesloten doen wij U f 200- toekomen.
Met beste groeten, Hoogachtend
UEd. dw. dn.
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o.

p.o. E.J. VAN WISSELINGH & C
W Bloemkolk.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 8 maart 1905
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 5

[1:1]
v.h. 8 mrt. 1905
Beste Mau,
Het portretje kan best wat wachten; beter is niet àl te lang anders gaat 't weer net
als met het andere, dan raak 'k er te veel uit; volgende maand moet 't af, b.v. Vindt
je dat goed? Schrijf mij dan maar wanneer je komt.
[1:2]
Ik kan best begrijpen dat je 't vreeselijk druk hebt met al die proeven. 't Is ontzettend
wat daar 'n werk aan is en moeite! Het beste er meê en tot ziens.
Met hartelijken groet
t.t.
Wim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [29 maart 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdag.
Beste Wim, ik heb heel zeker en met veel pleizier de N.G.'s ontvangen. Het daaruit
opgemaakte lijstje ziet er best uit. Ik heb uit Kronieken gezien, dat ik ook, misschien
in 1895, en zeker in 1896 heb geschreven. Terwijl ik je wel bedank voor de eerste
zending, zou ik dus graag hebben, dat ik die jaargangen ook nog kreeg. Dan
ontbreekt nog 94, die ik aan Willem denk te vragen of aan Hein, maar ik denk die
heeft ze niet. Ik ben in dubio of ik een polemiek naar aanl. van DerKinderen zal
publiceeren of niet. Ik denk van niet, want ik vind 't niet erg fraai,
[1:2]
evenmin als de drie sferen. Ik verwacht je dus Zaterdag 4.40 en zal aan den trein
zijn, als ik niet word opgehouden, wat ik niet denk. Mis ik je, dan kom ik in de Bodega
(Poten).
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Dag Wim
je
Jan

Maria Augusta Ingenohl-Schorr aan Willem Witsen
Plaats: [Bradford]
Datum: [4 april 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[geen tekst]

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 april 1905
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 6

[1:1]
v.h. 5 April 1905
Beste Mau,
en

't Spijt me dat 'k verandering heb moeten brengen: 'k wacht je graag den 2
Pinksterdag - 't portretje is zoo goed als af - 't kan best wachten, 't ziet er best uit
en laat je groeten.
Met besten groet
t.t.
Wim
in vreeselijken haast!

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [6 april 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag,
Beste Wim, ik had Zondag moeten bedenken, dat ik Mien geïnviteerd had. Nu komt
't toevallig uit, dat de reddermanie hier zulke afmetingen aanneemt, dat ik zelf
nauwelijks meer een plaats heb om te zitten, terwijl C. dermate haar krachten te
buiten gaat, dat ik er iets op heb moeten bedenken om haar een korten tijd haar
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vrijheid te hergeven. Zij gaat nu Zaterdag tot Zondagavond naar Salem, terwijl Jans
naar huis gaat tot Maandag morgen, zaterdag naar
[1:2]
Scala en Zondag naar den Opera. Ik zelf kom volgens afspraak naar jou (ik heb
Mien geschreven), nadat ik net als toen Jantje in de Bosboom heb gebracht. Zondag
na 1 moet ik dan afscheid van je nemen om met Jan naar Mien te gaan, tenzij je
me 't voorrecht wilt doen mee te gaan en ook mee met 't wandelingetje dat ik met
Jantje wil maken. Tegen 5 uur moet ik in de Bosboom zijn, waar ik moet eten om
ze dit genoegen te doen. Is dit nu alles goed, beste Wim; help me een handje.
t.t.
Jan
Zondag 8 zooveel vertrek ik.

Maria Augusta Ingenohl-Schorr aan Willem Witsen
Plaats: [Edinburgh]
Datum: [9 april 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[geen tekst]

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [27 april 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdagavond.
Beste Wim, tegen de afspraak is 't niet, nu ik in dien tijd niet naar A. ben gekomen,
want hij zou, hoewel wat vooruit, met mij komen. Ik was van plan hem Zaterdag hier
te laten, omdat hij altijd met een bewegelijk gezicht van A. terug komt. Maar hier is
't wel bar voor hem, op mijn verjaardag (Hij is bezig slingers voor mijn stoel te maken
in 't geheim) en den volgenden dag, bijna zonder speelgoed, want alles is ingepakt
en misschien bij slecht weer hier zich te vervelen. Ik wil hem dus
[1:2]
ook wel graag medenemen. Alleen moet je me dan even melden (zeer omgaand)
wanneer hij je zal bezoeken. Den overigen tijd moet hij B.str zijn en moet ik dus
intijd voor hem vragen of hij er dan zijn kan.
Ik dank je wel hartelijk, dat je de uitgave nu ook geprepareerd hebt. (Waar is op
aarde een tweede te vinden als jij bent.) Dat reken ik nu in orde en direct na het
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verhuizen en misschien reeds morgenavond zal ik v. D. schrijven. Het geld van V.W.
heb ik ontv. en momenteel
[1:3]
op de spaarbank, maar ik geef zooveel geld uit, dat ik wel zeker weet, dat er nog
een paar honderd gulden bij zal moeten. Ik maak er mij soms angstig om.
Ik heb je allerlei te vertellen.
Wat Hein betreft, hij is de rampzalige onder ons. Trouwens hij is dat altijd geweest.
Je herinnert je de ontknooping van den Parkstr. Het is als een fataliteit. Hoe zijn
geval nu in mekaar zit, begrijp ik natuurlijk niet. Alleen zie ik zijn ongeluk.
Dag Wim, schrijf
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [7 juni 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim, wat denk je van bijgaande briefkaart, die je me met je antwoord wel wilt
terugzenden. Ik heb v. D. geschreven, dat ik zijn aanbod om de helft der kosten van
copieering (± 30 gld.) te betalen niet kon aannemen, maar dat ik wel graag van hem
wilde weten of hij een erg duidelijk geschreven handschrift in plaats van typen
gebruiken kon. Dan zal M. het werk overschrijven. Alleen duurt het dan iets langer.
En verder hoe hij zich de uitgaaf nu denkt. Hij is dus van meening, dat ik wel de
gewone uitgaaf wil. Maar, après tout, wou ik je vragen: wat denk jij er van. Zal dat
niet wel wat onpleizierig zijn, zoo'n goedkoope
[1:2]
uitgaaf. Zouden we 't wel doen als het geen mooie, dure uitgaaf wordt. Schrijf mij
eens.
Wel bedankt voor je briefkaart. Ben je nog op Ameland geweest?
De groeten aan M.
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 27 juli 1905
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 7

[1:1]
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v.h. 27 Juli 1905
Beste Mau,
Mien en Eilers hadden gelijk: 'k ben overmatig aan 't werk. Ik had je juist nog
willen schrijven vóór je op reis gaat. Ik zou namelijk graag willen weten wat 'k op je
portret moet zetten in 't Latijn of Grieksch als je wil, - die grieksche letters kan 'k
best schrijven of liever penseelen.
[1:2]
In 't Hollandsch zou 't zijn, iets van: Aan mijn geleerden vriend M.B.M.d.C. doctor
o

in de letteren en verdere kwaliteiten, - aetatis suae LII (?) A 1905. Amsterdam.
W.W.
Bedenk 's wat en dan in 't latijn of grieksch, en stuur me dat dan dan kan 'k 't bij
gelegenheid er achter brengen. In Gothische letters zou wel mooi zijn maar die ken
'k niet. Adieu, veel plezier op reis - ik blijf den geheelen zomer hier, en aan 't werk!
Tot ziens
t.t.
Wim

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 8 augustus 1905
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
s.

Baarn, 8 Aug 1905.
Waarde Witsen,
r.

Vriendelijk dank voor je schrijven. Na mijn laatste conferentie met den H G.
ontbrak feitelijk aan de tot-stand-koming der uitgave alleen, dat de HH. G. en
Nieuwenh. nog eens over druk en band spraken. Het is mij nog niet geheel duidelijk
wat na dien tijd geschied is, dat daarin verandering heeft gebracht. De Heer
Groesbeek heeft mij ook gezegd niet veel pleizier in de uitgave te hebben. Ik zelf
geloof trouwens ook niet aan aanmerklijke financiëele resultaten. Hij zoû het echter
doen om ons, om ook mij, ter wille te zijn. Dit is een gedragswijze, waarmeê ik vrede
[1:2]
pleeg te hebben daar ik nog liever de firma S. & H. in dié verhouding tot uitgevers
heb, dan een ander van die ik ken op een andere wijze.
Tot mijn spijt kan ik niet zoo spoedig als ik graâg zoû willen aan je voorstel gevolg
geven om een samenspreking te houden; daar ik voor korten tijd op reis ga. Zoodra
ik terug ben, hoop ik echter bij je te mogen komen. Wij kunnen dan met Nieuwenhuis
r.

overleggen. - Ook al beginnen wij eerst in Sept , - de uitgave komt toch dit najaar
nog klaar!
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Met zeer hartelijke groeten
je vriend
K.J.L. Alberdingk Thijm
Mijn dochtertje gaat nu gelukkig beter. Vriendelijk dank voor je belangstelling en
wenschen.

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: [Kassel]
Datum: 17 september 1905
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel König von Preussen, Kassel]
17 Sept. 1905
Beste Wim,
Je moet me een groot plezier doen. Er is een boekje van me ter perse: Hollandsche
Teekenaars van onzen tijd, en het spreekt vanzelf dat ook jij daarin met eere
paraisseert. Maar nu wou ik eigenlijk liever dat het boekje van de voornaamsten
ook wat werks vertoonen kon. Vandaar dat er een geïllustreerde uitgaaf van verschijnt
waarvoor ik al eenige aardige toezeggingen heb. Maar ik zou jou daarbij heel ongraag
missen. Vandaar mijn verzoek of je me daartoe een plaatje ter leen zoudt willen
afstaan. Het zou een prentje in de hoogte moeten zijn, en ongeveer zoo groot als
de helft van dit zijdje, maar dan wat langer
[1:2]
en smaller. Me dunkt onder je platen-schat is er weleen die daar geschikt toe is, en
anders: je behoort tot onze weinige etsers die hun sterk water niet laten verslaan!
Het spreekt vanzelf dat ik dubbel blij zou zijn als ik iets uitgelezen fraais van je mocht
krijgen.
Met besten groet
je oude vriend
Janpiet

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 september 1905
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 54 [1:1] op microfiche
nr. 105/133

[1:1]
75 Overtoom Amsterdam
19 Sept. 1905
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Beste JanPiet,
Ik zal heel graag op je voorstel ingaan maar 'k heb niets klaar. Wil zoo goed zijn
mij bij gelegenheid eens te schrijven hoe lang tijd ik er voor heb. En dan, 'k heb
geen enkel plaatje van de afmetingen die je opgeeft, wel iets grooter maar dan wordt
't misschien te groot voor je boek, 18 bij 15 cm.; kleiner heb ik er een van 12 bij 10,
is dat niet meer geschikt?
Met vriendelijken groet
t.t.
Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Kassel
Datum: 20 september 1905
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel König von Preussen, Kassel]
20 Sept. 1905
Beste Wim,
Ik ben zeer rijk met je toezegging. Haast heb ik niet, - maar als ze in November
of December konden gaan drukken, zou het mij wel zeer lief zijn. Het ligt me niet
meer bij, of je de normaal grootte weet die ik graag had dat de prentjes hadden. Ik
geef haar daarom nog eens in den omvang van inliggend papiertje. Maar als je etsje
wat kleiner uitvalt, vind ik dat ook heel goed. Alleen liever niet grooter, want dan
wordt de marge zoo leelijk smal. Ik spreek nu natuurlijk van de maten van het
beteekende veld, - niet van de maten van het plaatje zelf, die men op den afdruk
toch niet erg ziet, al moeten die wèl binnen de buitenmaat van de pagina blijven,
van den papier-pagina be[1:2]
doel ik.
Bij voorbaat mijn hartelijken dank, en in oude vriendschap
yours
Janpiet

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 24 september 1905
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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r.

Baarn, 24 Sept 1905
Amice,
r.1

Het heeft ons zeer gespeten dat gij den dag van 22 Sept niet met uwe
tegenwoordigheid hebt opgeluisterd. Wij hopen nu op een volgend jaar. Wees nog
r.1

wel zeer bedankt voor uw gelukwensch. - Schikt het U Dinsdag 26 Sept de
conferentie met Nieuwenhuys over Hofker's boek ten uwent te doen plaats hebben,
r.1

e

wil mij dan even het uur doen weten. Maandag 23 Sept is mij ook goed. In de 2
helft der week vertrek ik waarschijnlijk voor veertien dagen van hier.
Met hartelijke groeten,
de uwe
K.J.L. Alberdingk Thijm

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Florence]
Datum: [18 oktober 1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Waarom kom je ook niet hier? Het is prachtig!
- A.-

E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 december 1905
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 38, p. 348, 349v

[1:1]
1 Dec. 05.
Waarde Heer Witsen,
Het doet mij leed dat ik niet onmiddelijk aan Uwe wenschen kan voldoen. Gij kent
den toestand. Jaren achter een hebben wij gekocht alles wat door U gemaakt werd,
te gelijker tijd naar mijne meening altijd den prijs te hoog op drijvende. Thans zitten
wij met eene collectie werken van U plus de voorschotten U gedaan, tot een
gezamelijk bedrag van ± f 35 000-.
Nu begrijpt U toch dat wij niet gaarne dat bedrag vermeerderen en alleen
wenschen aan te koopen, dat wat o.i. en verkoopbaar is en Uw reputatie eer aandoet.
Daarbij moeten wij er op bedacht zijn, de prijsopdrijving [onmerkbaar[?] wat te
neutralizeeren, zonder [daarbij[?]
[1:2]
Kunt U ons helpen in den verkoop, des te beter. Laatst kwam de Heer Akkeringa
bij mij die mij vertelde, dat hij vier studies kon verkoopen. Wij zijn overeengekomen
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dat in zulk een geval hij 25% voor de firma rekent. Hij verkocht de vier [studies[?]
en werd voor drie kwart van den opbrengst die hij ons overhandigde gecrediteerd.
- Wanneer U dit schilderij kunt verkoopen, laten wij dat dan even zoo doen en draagt
ons dan de helft van het bedrag af. Als wij echter het schilderij moeten koopen, dan
is mijn meening dat men op den vóórgrond aanmerking zal maken. Naar mijn
bescheiden meening zijn de huizen goed maar de voorgrond is er nog niet. Of het
is het water, of de straat of de schuiten - ik kan dat niet zeggen maar er ontbreekt
wat. De steenhoop die zoo betrekkelijk op den voorgrond staat, is o.a. onvoldoende
uitgesproken. Dat is een rosse plek op de straat maar geen hoop steenen. Gij weet
ik geef mijn oordeel gaarne voor beter, als Wisselingh & Eilers anders oordeelen
mogen zij beslissen. In middels om U van dienst te zijn hierbij f 100 in afwachting
dat U spoedig een ander werk levert of mijn bewering juist vindende, dit schilderij
kunt veranderen. Ik boek die f 100 pro memorie en moet ze op mijn privé rekening
[xxx]agen als ze niet Uw spoedig herstel.
Hoogachtend
Uw
K Groesbeek

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk]
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 december 1905
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
v.h. 2 Dec. 1905
Amice, Wees zoo goed mij als 't kan nog heden vóór donker, mijn schilderij Damrak
terug te zenden.
Vriendsch. groetend
t.t.
Witsen.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 10 december [1905]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondagavond, 10 Dec.
Beste Wim, hoewel je haar daar niet bepaald over schrijven mag, geloof ik dat M.
langzamerhand weer minder goed wordt. Ze is weer veel loomer dan vroeger en
nam in twee maanden achtereen telkens 1.1 Kilo in gewicht af. Ze is wel wat te
zwaar, maar de teruggang is te snel. Verder heeft ze veel last van kou en nu heeft
ze vannacht bovendien een maag katarh gekregen, zoodat ze den heelen dag niets
at en met de kinderen naar bed is gegaan. In de laatste dagen heeft ze veel rugpijn.
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Met de Sint Niklaas heeft ze haar laatste vleugje gehad en zich misschien met de
kinderen te druk gemaakt. De toezending van de japon leek haar een wonder toe.
Van M. heeft ze nog geen antwoord
[1:2]
gekregen. Ze wilde nu - als ze morgen weer wat beter is - haar naaister gaan
spreken. Als ze nu weer ophaalt, zal ze er prachtig uitzien; ze gaat hem elken dag
dragen... tot Juni ten minste, zegt ze, ik hou wel van een warm japonnetje om me
heen. Het zal wel haar mooiste kleed worden, dat ze ooit gehad heeft en dat ze niet
op antwoord van M. wacht - die waarschijnlijk uit de stad is - ligt hier in, dat ze 't
jammer vindt den tijd te laten voorbijgaan.
De kinderen zijn heel wel, maar Wim is zoo druk voor M. Woeste spelen doet hij
't liefst; op mijn rug zitten en dan nog rameien: spring nou, paard. Gisteren heeft hij
me zoo aan 't schrikken gemaakt; hij nam plotseling een mes, dat hij - onbewust dwars over zijn lippen haalde in een zwaai. Gelukkig
[1:3]
was 't stomp, dank zij een derde dienstmeisje, dat we nu hebben. Maar, goddank,
schrikte hij zelf ook; 't bloed gutste naar zijn hoofdje, maar zijn lip bleef dicht.
Van avond hadden ze een gesprek in bed; Jan zei: Zie je Wim: ik heet Jan en pa
ook; pa is dus mijn pee-pa. Maar - zei Wim - met een bedroefd stemmetje, dan heb
ik geen pa. Ja, maar, zei Jan, jij hebt een pee-kennis. Weet je niet, meneer Witsen
van de Overtoom; die heet ook Wim, dat is jou pee-kennis. Nee, zei Wim, nog
bedroefder, ik moet óók een pee-pa hebben. Paatje is mijn paatje óók. Jan wist er
toen niet meer uit te komen.
Overigens zitten we, dank zij Wim, nog altijd in de kikkerbilletjes, de vieziken en
de piespotjes. Dag, kikkerbilletje, zegt hij tegen het meisje.
Maar nu vergeet ik, beste Wim, hoe gaat 't met jou en
[1:4]
alles wat je lief is. Vandaag is 't juist drie weken geleden, dat we elkaar gedag zeiden.
Groet Marie recht hartelijk van mij en ook Mien en schrijf mij eens spoedig. Nog
liever een bezoek, maar we zijn in de wintercampagne.
Een hand van
Jan
Over M. ga ik dezer dagen De Geus praten. Ik vrees, dat 't haar zeer kwaad zal
maken.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 11 december 1905
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Baarn, 11 December 1905.
Waarde Witsen,
Hierbij zend ik U het boek van Hofker, op het door U gemaakte portret na geheel
gereed voor de drukpers. Ik ben er nu 't laatst in bespreking over met de firma Van
Holkema & Warendorf. De bepalingen, die ik heb voorgesteld, zult gij vinden op een
papier, dat ik bij het boek heb gevoegd. Als model voor de besprekingen over den
r.

druk heeft het boekje van M Van Nierop gediend, dat zich ook in het pak bevindt.
Niet dat dit is zoo als wij het wenschen, maar onder de bestaande uitgaven komt
dit er eenigszins bij.
Ik wilde nu U verzoeken aan Nieuwenhuis te vragen de onderhandelingen over
de uitgave voort te zetten. Wat het materiëele betreft, zoo zijn de door mij genoteerde
voorwaarden wijzigbaar, daar, zoo als
[1:2]
gij weet, Hofker des noods niet op honorarium aanspraak maakt. Dit is echter een
onnoodig uiterste, dat, naar mij schijnt, liefst vermeden moet worden.
Mag ik Zaterdag 23 December bij je komen dineeren?
Om 8 uur is dien avond Rembrandt-vergadering in het American Hotel.
1)

De Commissie besloot in haar laatste vergadering U het lidmaatschap aan te
bieden. Ik hoop dat gij 't wilt aanvaarden.
Met hartelijke groeten
Karel Alberdingk Thijm.
1)

Deze was in April van dit jaar. Ik verzuimde U tijdig hiervan te verwittigen.

[1906]
Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [begin mei 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Zeer beste Wim,
Ik dank je nog wel voor je laatsten brief en ik heb je noodig beste maat, vandaar
dit korte briefje, omdat ik met mijn vraag niet wachten wil tot ik tijd heb voor een
langer epistel, zooals 't zou moeten zijn.
Ik stuur je dan beste Wim hierbij een drietal vellen blijkbaar afgedrukte proef van
van Looy - nu ontvangen, nadat ik enkele weken geleden die drie vel voor afdrukken
hem successievelijk had toegezonden. De zaak is nu, dat het gebezigde papier (al
is het ook voor de gewone uitgaaf) mij eenigszins in verwarring
[1:2]
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brengt. Ik schrijf er Nieuwenhuis niet over, omdat ik niet weet of hij daarin iets heeft
mede gesproken, maar ik ben in het onzekere of ik hier te doen heb met papier of
met dat nieuwe preparaat van hout, waarop o.a. het in jouw bezit-zijnde
Aardrijkskundig Woordenboek van Nijgh is gedrukt en dat volkomen gewichtloos is
en heel gauw bruin wordt.
Schrijf mij eens gauw je oordeel omtrent het papier en pols voorzichtig
Nieuwenhuis eens.
Ik ben zeer begeerig naar je bericht.
De hartelijke groeten ook aan M. en in de hoop, dat
[1:3]
jullie deze weken gezond zijt gebleven en je als prinsjes in je huis zit. M. laat je
beiden hartelijk groeten.

Jan
Het gedrukte ontvang ik gaarne met je antwoord terug.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [22 maart 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag
Beste Wim,
Wel bedankt voor je brief. Het ergste is het voor die arme Marie. Het is natuurlijk
geen bronchitis, maar weer de oude geschiedenis. Het is weer een gang in de
verkeerde richting. Het doet 'r zoo'n leed, dat alles 'r weer uit handen wordt genomen.
Ik heb soms zoo'n medelijden met haar, als dat verdriet zoo erg blijkt.
Juist toen ik je brief ontving, voelde ik me, doordat M. zoo goed leek, zorgen-vrij.
Vanavond is 't minder. M. is vanavond ook minder opgewekt. C. is een beetje
hei-beiig; Wimpie
[1:2]
is verkouden. Zorgen-vrij voel ik me nu niet.
Zondags haal ik Wimpie hier. A.s. Zondag kom ik dus niet.
Ik zit in de proeven; ik ben een beetje bang, dat er véél op eene bladzijde gaat
en 't boekje wat dun zal worden. Op elke bladzijde gaat evenveel als op een bladz
N.G. Ik zal tellen en je dan eens berichten.
Ongemeen veel genoegen doet Nieuwenhuis mij aan met de hoofdletters. Ik zag
er vier (op verdere proeven ontbreken zij nog). Een is heel mooi, een O. Het is een
plezier naar dat radje te kijken. Jullie bent allemaal te goed voor mij.
Groet hem en groet Marie en groet Mien van mij.
Een hand van
Jan
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [5 april 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag.
Beste Wim, ik denk 2 weken geleden zond ik - direct nadat ik ze ontvangen en
bekeken had - de ontwerp-overeenkomst - volgens afspraak (met v. D.) - aan van
Deyssel met verzoek haar met zijne opmerkingen terug te mogen ontvangen. Na
een week rappeleerde ik en kreeg toen bericht van zijn zoon, dat hij lichtelijk
ongesteld was. Van Looy heeft dus zijn overeenkomst nog niet terug.
Van dezen ontving ik 14 dagen geleden en enkele volgende dagen 3 vel proef.
Ik corrigeerde en reviseerde en hoor nu sinds een week ook van dien niets meer.
Ra, ra, wat is dat alles?
Schrijf je mij eens?
Marie beterende; moet nog maar van 1 tot 5 liggen. Wimpie
[1:2]
nog uit huis.
Hoe gaat het jullie?
Schrijf je eens?
In haast
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 8 april [1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondag 8 April
Beste Wim, ik wensch je wel geluk, met den goeden afloop van je onfortuinlijk
ongeval en heb wel hoop dat, als je nu maar voorzichtig handelt en er een dokter
op na houdt, je volstrekt niet aan een noodzakelijke herhaling of aan een bepaalde
kwaal hoeft te denken. Dat hoesten op dien Zondagmorgen, toen ik bij je was, was
't begin en leek als twee droppelen water op wat Marie toen der tijd elken morgen
deed. Ook heeft ze, gelijk vroeger nog eens van die benauwdheden gehad. Ik mag
nu lijden, dat je dat heele geval niet zonder een dokter hebt klaar gespeeld. Je moet
in zoo'n geval je organen laten controleeren en zelf
[1:2]
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zoo weinig mogelijk je conclusieën stellen. Met het uitgaan, waarover je schrijft,
mag je wel zeer voorzichtig zijn; de wind is schraal, nog heelemaal Maartsch. Marie
mag tot dusver niet uit, wat haar zeer verdriet, want ze voelt zich zoo verkleumd in
de kamers door gebrek aan beweging.
Ik geloof niet, beste Wim, dat je leven in gevaar is geweest, maar je moet, als je
zoo ernstig ziek bent, toch nooit verzuimen (laat het nu uitblijven tot ons zestigste
jaar), mij dit eens te laten weten. Je mag dat werkelijk nooit nalaten.
Gelukkig als je verhuizen een beetje meeloopt; ik hoop, dat je je er weinig mee
hoeft te moeien en als 't niet heelemaal naar je zin gaat, denk dan maar, dat je er
altijd nog bent, om 't wat
[1:3]
later te verbeteren. Ik ben anders wel benieuwd om alles te zien als 't klaar is en
als je toch een leiding op je waschtafel laat maken, denk er dan aan om ook zoo'n
Geysertje er bij te nemen, als de kappers hebben voor warm water. Zoo'n toestelletje
kost een 20 gld. en is zoo makkelijk in alle gevallen, dat je even een kleine
hoeveelheid warm water hebben wilt (als je olie-handen hebt van je werk, voor
scheren enz.). Het geval interesseert me wel; als ik 't doen kon, zou ik altijd een
waschtafel met waterleiding willen hebben en geen stel; het geeft een zekere
fermheid en degelijkheid aan 't geval en herinnert aan alle goede inrichtingen tot
van der Pijl incluis.
Deze aardigheid ter zijde gelaten, heb ik wel vermoeden, dat je werk
[1:4]
erg ten achter zal zijn, zoodat je een drukken zomer voor den boeg zult hebben.
Het is overigens een drukte van zeer genoegelijken aard en die langzamerhand (als
bij alle schilders die overwonnen) een tweede natuur zal worden.
Je schrijft niets van Nieuwenhuis; die komt toch nog steeds bij je?
Ik zou graag wel eens je willen aanhooren, om te weten hoe je je nu tegen een
herhaling van je ziektegeval te behoeden denkt. Ik zal je geen raad geven, omdat
ik zoo weinig raad te geven weet en óók omdat het er op ingaan een
temperamentsquaestie is. Ik ben alleen overtuigd, dat je teveel met een demietje
hebt geloopen en dat als ik 't zoo vroeg gedaan had, ik net als vroeger jaren
[2:5]
toen ik nooit geld voor een winterjas bij mekaar wist te krijgen, weer last van
kortademigheid zou hebben gekregen. Als je nu elken dag op den Heiligenweg had
gezwommen, wat niet het geval is geweest, zou ik je ook afraden met koud weer
daar heen te gaan, omdat 't toch altijd eenigszins kunstmatig is, om in andere
maanden dan Juli of Augustus te zwemmen in ons klimaat.
Beste Wim, slaap veel (8 uur); slaap vroeg en slaap in de wol en niet in lakens.
Ik heb nog altijd zoo'n sterk geloof in je natuurlijke perfectie, ook lichamelijk, dat
je vermoeden van een kwaal er bij mij nog niet
[2:6]
in wil. Bij jou is alles incident en waarin je doorziendheid altijd weet te remedieeren,
ook door tusschenkomst van een dokter, als 't noodig is.
Ik ben erg benieuwd je eens te zien en door eigen aanschouwing waar te nemen,
dat je weer definitief aan 't opkrabbelen bent. Je handschrift toont geene afwijking;
nergens een verzakking.
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Ik heb goeden moed; schrijf me eens gauw.
Met Marie is het nog niet wat het wezen moet. Gister is Wimpie teruggekomen. Ze
kan nog slecht tegen de drukte der kinderen en moet elken dag van 1-5 rusten. Ik
heb hoop op de lente en de bloesems in den tuin die haar en mij weer
[2:7]
lustig moeten maken. De eene perzik is geheel open bloem; de andere, die verleden
jaar krulziekte had, heeft een schraal bloemetje. De appels en peren staan prachtig
in knop. Als er dus geen tegenslag komt, kan alles mooi worden van 't jaar. Ik dek
de perziken elken avond met matten en zou het een geluk rekenen, niets meer om
handen te hebben dan de zorg voor allen en de verpleging der bloemetjes.
Wat de uitgaaf betreft, zal ik dunkt me eens aan van Looy schrijven; tot dusver
deed ik 't niet, doordat ik - vreemd geval - hem mijn contract niet terugzenden kon.
Dat was heel aardig: 50 gl. terstond, na 300 ex. weer 50 gl.; na 400
[2:8]
weer en zoo vervolgens. Het was uitsluitend tusschen hem en mij. Het 3 weken
aanhouden door van Deyssel kan alleen gewettigd zijn door eene ernstige
ongesteldheid - in andere gevallen is 't mij (omdat het contract alleen tusschen van
Looy en mij is), onbegrijpelijk. Is van Deijssel van 't ras der ambtenaren? denk ik
telkens door de tijden heen. Zou 't jou overkomen kunnen? Maar - misschien is hij
werkelijk ziek.
Het is anders een tegenvaller dat oponthoud met van Looy. Als die mij nu in den
steek gaat laten ben ik - ongerekend het geld, dat een meevallertje was - mijn kans
op de uitgaaf kwijt. Wellicht voor altijd.
Ik zal hem eens vragen
[3:9]
waar mijn proeven blijven.
Jantje moet, waarschijnlijk volgende week, zijne operatie ondergaan. Moet 't naar
de oude methode, dan is naar 't schijnt, wegmaken er bij noodig en wilde de Geus
hem in 't ‘Roode kruis’ behandelen. Er is echter vrij groote kans dat 't naar een
nieuwe methode kan gebeuren, waar 't instrumentje voor is besteld, en waardoor
de pijnlijkheid minder of er af zou zijn.
Ik begrijp, beste Wim, dat je te langen leste, pleizier kreeg in je ziek liggen onder
die behandeling. Wil Marie en Mien hartelijk van mij groeten. Ook van Marie, die je
het beste en spoedig herstel van krachten toewenscht.
Een hand van
Jan

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 april 1906
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 8

[1:1]
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75 Overtoom
11 april 1906
Beste Mau, Heb je misschien 'n uur of 1½ voor mij op een van de Paaschdagen?
of op 'n anderen dag in de vacantie? 'k Zit in zoo'n geweldige drukte met mijn
verhuizing en 'k wilde toch graag je portret nog afhebben vóór 'k hier weg ga. Ik heb
den laatsten tijd, zeg maar 't laatste jaar! - geen gelegenheid gehad. Maar je bent
de eenige niet!
[1:2]
Inderdaad ben je de eenige wiens portret nog kans heeft om klaar te komen. Freule
Boddaert o.a. poseert 3 jaar en dat portret verhuist meê naar het Oosterpark om
daar weer voortgezet te worden!!
Doe wat je kunt, 't is de kwestie van 'n uur, hoogstens 1½.
Met hartelijken groet
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 april 1906
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 9

[1:1]
v.h. 12 April 1906
Beste Mau,
Heb dank voor je bereidwilligheid; dat is 'n pak van mijn hart! Ja, als je 't zóó zou
willen inrichten dat je nà het dejeuner bij je neef, om 'n uur of half drie of drie uur bij
en

mij kon zijn, dat zou wel prachtig uit komen want 'k schilder dien dag, den 2 Pd.
als 'k je goed begrijp, tòch den heelen dag aan den fond en de opdracht; en als jij
dan tegen 3 uur 'n half uurtje komt
[1:2]
poseeren dan is 't vóór vieren kant & klaar. Ik zou niet graag willen dat je het lucht
happen er aan gaf! Dat komt je waarachtig wel toe, na al dat lesgeven. Hoe kun je
zeggen dat je nooit vacantie hebt? Je gaat toch jaarlijks naar de baden? En waarom
dan geen Paaschdito?
en

Dus Mau, als 'k niets meer van je hoor verwacht 'k je den 2
om 3 uur.

P.d. 16 apr. 'sm.

Met besten groet
t.t.
Wim

E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers Jr.] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
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Datum: 13 april 1906
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh & Co inv.nr. 39, p. 278v

[1:1]
13 April 06
Amice Witsen,
Dezer dagen moeten wij den opbrengst der veiling Poggenbeek met de familie
verrekenen. Ge hebt ons beloofd je aankoopen, benevens die van den Heer
Neijenhoff voor wien ge gekocht hebt, contant te zullen voldoen, kunnen wij daarop
dezer dagen rekenen?
Beste groeten
[t.t./je[?]
P.C.Eilers Jr

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [± 24 april 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim, van van Deyssel ontving ik een best briefje en het contract zonder
bezwaar terug. De proeven zijn weer aan het komen en gaan. Nieuwenhuis schrijft
me, dat hij met den band nog moet wachten, tot alle proeven klaar zijn en dus alles
gedrukt. Verder antwoordt hij me op een vraag aan mij door van Deyssel gedaan,
wanneer de prospectus zal komen, dat hij dacht dat dat komen moet, als het boekje
zoo'n beetje in het zicht is.
Verder zegt hij: Vanmorgen kreeg ik 3 vel druks. Wel op slecht papier en niet in
't goeie formaat (ik: kan dat hersteld, Wim? Praat er eens met N. over), maar 't zag
er toch nogal
[1:2]
fatsoenlijk uit.
Nu weet je weer alles Wim. Het beste met de verhuizerij. Marie heeft Zondag den
dokter gehad, die haar heelemaal onderzocht heeft en zegt dat ze neuralgie heeft.
Ze heeft al een paar week elken dag te beginnen na de koffie een klimmende pijn
onder de maag, ter plaatse van de lever, die 's avonds, punctueel terugkeerend,
naar 't schijnt, heel erg is. In bed wordt 't minder, maar 't mat 'r zeer af. 'r Roode
kleurtje 's avonds toont 't aan. Ze krijgt, zonder succes tot dusver, er poeiers voor.
De Geus heeft ook haar long onderzocht. Die betert, zegt hij. Moge de gezondheid
spoedig wederkeeren. Het is geen
[1:3]
leven voor zoo'n jonge vrouw.
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Ik heb het vreeselijk druk en kan slecht slapen.
Hartelijke groeten aan Marie en Mien, een hand van
Jan

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 27 april 1906
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 10

[1:1]
Oosterpark 82
27 April 1906
Beste Mau, In de eerste plaats hartelijk dank voor je aardige attentie om mij dat
snoesige mandje cadeau te geven; 'k zal het met zorg 'n plaats geven in mijn
verzameling en het als 'n aangenaam aandenken aan jou en de vele
[1:2]
werkzame uurtjes die 'k aan je portret besteed heb, bewaren. Ben blij dat je dat
portret goed vindt en dat 't succes heeft bij je bezoekers; 'k ben er zelf ook nog al
meê ingenomen, maar 'k geloof wel dat al 't goede dat ik er in zie, voornamelijk aan
het model te danken is!
Sta mij toe je dit korte antwoord te zenden: 'k zit in 'n ontzettende drukte; hoop
gauw eens te komen.
Wees hartelijk gegroet.
t.t.
Wim
Mien maakte zich ongerust
[1:1]*
over de zelfmoord plannen waarover je schreef; blijf maar wat langer!!

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 2 mei 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
2 Mei 1906.
Allerbeste Wim,

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik wou zoo graag je raad eens inwinnen, en, daar ik niet weet, wanneer je weer
in den Haag komt, doe ik het nu maar schriftelijk. Een paar dagen geleden kreeg ik
uit Voorburg een brief, vol met klachten: dat er een aanzienlijk verlies werd geleden
op de N.G., en zoo meer. Ik zeg dit alles natuurlijk in diep vertrouwen). Ik antwoordde
daarop met een bedaarden, beredeneerden brief, die tot gevolg had, dat zij mij
terugschreven, nogmaals met prospectussen, etc., hun best te
[1:2]
zullen doen. Voor het oogenblik is de storm dus weer gaan liggen, maar... is het
niet veiliger en verstandiger, in plaats van bij de pakken neer te zitten, in goed
vertrouwen, tot het laatste oogenblik, - van te voren maatregelen te nemen?
Toen je bij ons was, sprak je over een Vereeniging van v. Deyssel en mij, die ik,
zooals je weet, zéér approuveerde. Daarna heb jij v. Deyssel nog gesproken, die
je zeide, dat hij bezig was met de zaak. Maar tot nu toe heb ik taal noch teeken van
hem gehoord. Spreek jij van D. nog wel eens? Of raad je mij aan, hem persoonlijk
te schrijven? Maar dan... in welke termen? Zeg mij dit eens precies, als je wilt: ik
vraag
[1:3]
dit aan je, omdat jij nauwkeurig weet, hoe v. Deyssel heeft gesproken.
Met hartelijke groeten van J. en mij, een hand van
je
W.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 mei 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 5 mei 1906
Beste Willem,
Wees, met Jeanne, hartelijk gefeliciteerd met den dag van morgen. Ik hoop van
harte dat jullie dien dag nog langen tijd samen mogen vieren en dat ik er ook zijn
zal om jullie nog vele malen geluktewenschen!
Je brief, dien ik Donderdag kreeg, heb ik door de drukte van de verhuizing niet
eerder kunnen beantwoorden. Wel, beste Willem, 'k vind, als je mij om raad vraagt,
dat je niet beter doen kunt dan zelf aan van Deysel schrijven. Het geeft absoluut
niets of ik al met hem praat: hij is dan zóó vaag en hoffelijk dat je den indruk krijgt
dat alles in orde is en tenslotte doet hij niets. Ik vind 't 'n merkwaardig verschijnsel
in een zoo groot artiest dat hij zooveel heeft van 'n diplomaat.
[1:2]
Het spijt me altijd als 'k 't opmerk want 'k mag hem heel graag - maar enfin, daar
hebben we 't niet over op 't oogenblik. In jouw geval zou 'k hem zeker schrijven.
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Je kunt toch b.v. zeggen dat je al voorziet weer van uitgever te moeten veranderen
en dat je, vóór je je op nieuw verbindt, graag van hem zou willen weten hoe hìj denkt
over 'n eventueele samenwerking, waarover reeds vroeger, echter zonder resultaat,
gesproken is. Mogelijk dat hìj dan 'n voorstel doet dat je al of niet accepteert. Ik raad
je af zelf iets voortestellen. Je weet, v. D. is 'n voorzichtig man en dan dien jij 't ook
wel te wezen. Schrijf hem niet hoe je je de wijze van samenwerking denkt; als je
hem zou voorstellen, samen één tijdschrift en jullie beiden de eenige redacteurs,
dan kun je wel zeker zijn dat hij weigert. En van zíjn kant zal hij niet met 'n voorstel
aankomen, dat
[1:3]
weet 'k zeker, waaruit niet blijkt zijn sympathie en waardeering. Wacht dus af wat
hij antwoordt. Zóó zou 'k doen in jouw plaats, beste Willem, maar waar je ook toe
besluit, je zult mij 'n groot plezier doen als je mij op de hoogte wilt houden van de
onderhandelingen.
e

Ik zit je dit te schrijven op 't oude atelier, toenmaals 1 Parkstr. 438, van voorheen.
Je zoudt het intusschen niet meer herkennen behalve natuurlijk de localiteit. Als
jullie eens in Amsterdam komen houd ik mij bizonder aanbevolen voor 'n bezoek, vergeet dat niet! Zoodra 'k weer in den Haag moet zijn (de etsen liggen al te wachten,
maar 'k heb op 't oogenblik andere dingen onder handen) kom 'k zeker, zooals we
afgesproken hebben, eens bij jullie eten. Tot ziens!
Wees met Jeanne hartelijk gegroet van
je ouden
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 11 juni 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
11 Juni 1906
Beste Wim,
Met zeer veel genoegen, las ik je schrijven, en het zal ons beiden een ware vreugd
zijn, je Donderdag bij ons aan tafel te zien.
Ik schrijf nu maar niet lang, maar hierbij doe ik je toekomen:
[begin inspring]
1. copij van mijn brief aan v. D.
2. zijn antwoord daarop
3. mijn antwoord daar weer op. (Dit laatste is de brief, dien v. D. zelf moet hebben,
dus breng dien s.v.p. Donderdag meê - vergeet je 't niet?) De andere (copieën) had
ik trouwens óók graag terug.
[einde inspring]
[1:2]
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Lees dat alles s.v.p. eens aandachtig.
Bij een van je bezoeken hier, drong je, zooals je weet, erop aan, dat ikzelf eens
aan v. D. zou schrijven: in je laatsten brief gaf je mij óók dien raad. Je dacht zeker
te weten, dat v. D. mij nooit een voorstel zou doen, waaruit niet zijn sympathie en
waardeering sprak maar... het zal mij benieuwen, wat je van dit schrijven van hem
zal zeggen.
Uit mijn uitvoerig antwoord aan v. D., kan je, dunkt mij, blijken, dat hij nog
eenigszins anders is, dan jij, en trouwens
[1:3]
ikzelf ook, hadden gedacht omdat hij álles wil hebben, en niets hoegenaamd er voor
in de plaats geeft.
Tot Donderdag dus, hoop ik zeer. Meld mij s.v.p. nog even, hoe laat je komt.
Met onze hartel. gr.
je
Willem.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 juni 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
82 Oosterpark
Amsterdam 11 Juni 1906
Beste Willem,
Aanstaanden Donderdag stel 'k mij voor jullie te bezoeken. Volgens onze vroegere
afspraak zou 'k wel willen zeggen ‘mag ik dan komen eten’, maar 'k vrees dat 't wat
onbescheiden is. Bespreek 't eens met Jeanne en laat 't mij even weten.
Met hartelijke groeten aan je beiden
je oude
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 22 juni 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
22 Juni 1906.
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Beste Wim,
e

e

Omdat v. D. den 25 , meen ik, bij je komt, meld ik je even, dat ik den 17 in
antwoord op mijn, door jou gehoorden, brief aan hem een briefkaart kreeg, met het
volgende:
Waarde Vriend,
Vergeef mij dat mijn laatste brief aan u wat haastig werd geschreven. Ik zie uit
e

uw schrijven van den 13 dezer, dat onze bedoelingen nagenoeg gelijk zijn.
Binnen eenige dagen meld ik u nader en uitvoeriger, als gij 't goedvindt.
Met besten groet
de uwe
Thijm
[1:2]
Ik hoop dus nu maar, dat alles in orde komt.
Met ons beider hartel. gr.
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 25 juni 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
25 Juni 1906
Beste Wim,
In antwoord op den door jou gelezen brief aan v. Deyssel (waarop hij eerst die
briefkaart zond, die ik je stuurde) ontving ik heden bijgaand schrijven van hem, met
bijgevoegden brief van Scheltema en Holkema.
Scheltema en Holkema wil dus géén vereeniging aangaan op de door v. Deyssel
‘overgebrachte’ ‘voorwaarden’. Maar welke ‘voorwaarden’ kunnen dat zijn?
Beste Wim! Ik heb precies geschreven zooals jij mij aanraadde, en nu volgt dit:
zou jij nu in
[1:2]
staat zijn, voor dit - je zult het met mij eens zijn - eenigszins raadselachtige geval
een oplossing, of ten minste een verklaring te geven?
Met onze hartel. gr.
je
Willem
Zend mij s.v.p. zoo spoedig mogelijk de beide brieven terug: want die brief van
Groesbeek moet weer naar v. Deyssel.
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't Is wèl bedonderd! Na het laatste gesprek met jou had ik heel iets anders
verwacht.
Als v. Deyssel maar niet b.v. te hooge geldelijke eischen voor mij heeft gesteld
aan Groesbeek, om daardoor deze weigering uit te lokken! Wat denk jij van
[1:3]
die veronderstelling? Tusschen v. D. en mij was heelemaal nog niet over de
finantieele zijde van 't geval gesproken! Maar çà n'empêche pas, natuurlijk, als hij
daarmeê iets wil bereiken.. Misschien heeft hij ook een combinatie van de twee
uitgevers, Gr. en Voorburg, voorgespiegeld, maar daar is niet over gesproken
tusschen hem en mij.
Zou jij niet eens naar Groesbeek kunnen gaan, en hem vragen, wat voor
voorwaarden v. Deyssel voor mij heeft gesteld? Ik zelf had, zooals je weet, geen
enkle voorwaarde gesteld, behalve natuurlijk dat ik redacteur zou zijn. Dáár kan
Groesbeek toch niet zóó op tegen zijn, dunkt mij, dat hij daarvoor de heelen boel
laat schieten! Terwijl hij daarmeê toch mijn abonné's-aantal, den naam N.G., en de
medewerking van mij en al de andren krijgt.
[1:4]
Buitendien: let eens op, Wim! de uitgever spreekt in zijn brief van ‘voorwaarden’ (in
het meervoud) terwijl ik slechts één voorwaarde had gesteld, n.l. het redacteurschap.
Van Deyssel heeft dus waarschijnlijk nog andere voorwaarden gesteld voor mij, die
niet tusschen hem en mij besproken waren: het redacteurschap is buitendien ook
meer een sous-entendu dan een voorwaarde, en bestaat hier slechts in het invloed
uitoefenen op de plaatsing der verzen. Dáár kan de uitgever, die toch mijn kritieken
wenscht, bezwaarlijk tegen zijn. Terwijl hij daardoor in feitelijkheid niets meer met
mij te maken krijgt, dan dat ik enkel medewerker zou zijn.... Ik behoef je niet te
zeggen, dat deze tijding een groote en onbegrijpelijke teleurstelling voor mij is. Ik
schrijf v. Deyssel niet, vóórdat ik antwoord heb van jou.
t.t.
W.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 juni 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
82 Oosterpark
Amsterdam 11 Juni 1906
Beste Willem,
en

Ik heb Thijm niet gesproken den 25 op de Rembrandt-vergadering omdat 'k
door veel werk verhinderd was daarheen te gaan. Maar gisteren avond kreeg 'k juist
'n briefje van hem met de mededeeling dat hij mij dacht te bezoeken en mij dunkt
dat dat bezoek wel in verband zal staan, al zal hij daar niet zoo maar voor uit komen,
met de bewuste zaak. Misschien komt hij van daag. Gisteren heb 'k getracht
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[1:2]
Groesbeek te spreken te krijgen - waarschijnlijk spreek 'k hem van daag. Of 'k iets
van hem omtrent het geval zal hooren weet 'k niet, want als hij merkt dat 'k iets weet
zegt hij niets. Ik zal dus met groote omzichtigheid moeten praten als 'k weten wil
hoe de vork in den steel zit. Dat Thijm je zou beduvelen weiger 'k te gelooven; 'k
denk eerder dat 't Gr. is, of liever zijn compagnon die indertijd zeer goede vrienden
was met Verwey en dus tegen jou ingenomen. Eerstdaags schrijf 'k je wat 'k weet,
of kom mogelijk even aan.
Hartelijk gegroet ook Jeanne,
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 29 juni 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
29 Juni 1906
Beste Wim,
Voor alle securiteit zend ik je hierbij, ter lezing, het concept van den brief aan v.
Deyssel. Zou je zoo goed willen zijn, er in te wijzigen, of te schrappen, wat je niet
goed voorkomt?
Ik heb er nog ingevoegd over de 'voorwaarden', zooals je zult merken. Is dat
goed?
Met onze hartel. gr.
je
Willem

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 juni 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
30 Juni 1906
Beste Willem,
Ik zend je hierbij het concept van je brief terug; Je moet er nog eens goed over
denken of je hem zoo wilt verzenden; hij is m.i. in alle opzichten voortreffelijk maar
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'k weet niet (en geloof niet) dat je er iets meê bereikt; je staat tegenover iemand die
(al heeft hij de beste en meest vriendschappelijke bedoelingen, laten we dat
aannemen) zeer diplomatiesch is aangelegd en die in alles wat hij schrijft, 'n slag
om den arm houdt. Ik vind 't verkeerd om, zoo je niet 'n absolute brouille wilt, hier
tegenover 'n groote openhartigheid te stellen. ‘Het verbaasde mij eenigzins in den
brief van de firma’ etc., en de heele zin over de voorwaarden, waarbij
[1:2]
je nog 's duidelijk zegt dat het je niet ontgaan is dat dat woord in 't meervoud werd
gebruikt, die heele zin bedoelt hem op de vingers te tikken en dat kan op 't oogenblik
nog nergens goed voor zijn. Je zegt hier in heel openhartig dat je hem wantrouwt
in de ‘door U aan haar “overgebrachte” voorwaarden’. In geval hij zich schuldig voelt
zet je hem op 't potje; in geval hij werkelijk in je belang is geweest toon je hem 'n
wantrouwen dat heel onaangenaam voor hem moet zijn; in beide gevallen neem je
hem tegen je in. Zeg dat je dien brief niet begrijpt omdat je geen voorwaarden stelde;
zeg dat je wensch om redacteur te blijven, alleen in naam, toch waarlijk niet onbillijk
is! Daarom vind 'k je slotzin zoo best omdat je opheldering vraagt en 'n afwachtende
houding aanneemt. Verder zou 'k je in overweging willen geven om den zin over
[1:3]
zijn medewerkerschap in '88 te laten eindigen met ‘aangezien gij toen niets anders
hadt aan te bieden dan uw persoonlijke medewerking’, en ‘zonder verder iets méér’
te laten vervallen. Die laatste vier woorden klinken als 'n gering schatting die zijn
ijdelheid kunnen kwetsen.
Ziehier, beste Willem, wat 'k er van vind. Denk er nog 's over na en schrijf dan
den brief. Als je blijft bij je concept zal je ook wel gelijk hebben: je bent verstandiger
dan ik.
Met hartelijke groeten, ook aan je trouwe helpster
je ouwe vriend
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 4 juli 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176.
4 Juli 1906
Beste Wim,
Vanmiddag, toen ik met Jean terugkwam van ons gewone middagloopje, was de
groote slag gevallen. De post had inliggenden brief uit Voorburg gebracht.
Ik zou nu wel kunnen zeggen, dat het een paar dagen over den tijd is, dus dat zij
geen recht meer hebben om op te zeggen, maar dat geeft natuurlijk niets anders,
dan dat zij het ons moeielijker maken bij overgang. Ik zou hen door een actie moeten
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dwingen, den volgenden jaargang óók te bezorgen, maar voor een proces heb ik
natuurlijk geen geld, en al zou ik het winnen
[1:2]
dan zou de N.G. toch zoo lang stilgestaan hebben en dus tòch zijn verloopen.
Wat moet ik nu in 's hemels naam doen? Ik ben er wel beroerd aan toe. Ik antwoord
hen maar niet, voordat je mij je goeden raad hieromtrent hebt gegeven. Want ik
weet niet, wat ik nu moet antwoorden.
Was dat met Groesbeek maar beter geloopen! Van Deyssel heb ik geschreven,
zooals ik je liet lezen en verbeterd zooals je mij aangaf. Maar ik ontving natuurlijk
nog geen antwoord.
Zou ik je vriendelijk mogen vragen dezen brief, met je oordeel, eenigszins spoedig
terug te mogen krijgen, want ik zit erg in spanning.
Met onze hartel. gr.
je
Willem

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 juli 1906
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 55; [1:1] op microfiche
nr. 105/134

[1:1]
82 Oosterpark,
Amsterdam 14 Juli 1906
Beste Jan-Piet,
Ik was gisteren verhinderd om op je promotie te komen en schrijf je daarom nu
maar even om je hartelijk geluk te wenschen en je te zeggen hoezeer ik deel neem,
al is 't op 'n afstand, in de hulde die je gebracht is.
Met besten groet
t.t.
Willem Witsen.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 8 augustus 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
8 Aug. 1906
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Beste Willem, ik vond heden je brief; dat is 'n rare geschiedenis van dien brief van
Jeanne. Ik vermoed dat hij tusschen een courant geraakt is en zoo in verkeerde
handen. Dit is zeker dat hij niet bij mij bezorgd is, want mijn huis is drie weken
onbewoond geweest en van morgen thuis komende vond ik je brief met andere
brieven en papieren, tijdschriften, enz. Wat 'k absoluut niet begrijp is dat de man
die hem Jeanne terug zond, den brief heeft open gemaakt. Overigens
[1:2]
gebeurt 't verkeerd bezorgen wel meer; ik heb althans hier wel drie à vier brieven
liggen geadresseerd aan verschillende namen, alle Oosterpark 82!
Wat Jeanne's bezoek bij G. betreft, 'k ben heel benieuwd er meer van te hooren,
vooral ook als hij bij zijn plan blijft om jullie te bezoeken. Mij dunkt daar zit wat in.
Schrijf me maar gerust, het zal geen tweeden keer gebeuren en je hoeft geen namen
te noemen. Vooreerst, d.i. de eerste weken kom 'k niet in den Haag. Je kunt 't v. D.
niet kwalijk nemen dat hij hooge eischen voor je stelde, maar wèl dat hij er niet voor
uit komt.
Laat gauw eens van je hooren en veel hart. groeten, ook aan Jeanne,
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 11 augustus 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
11 Aug. 1906.
Beste Wim,
Gisteravond kwam er een brief van Gr. Blijkens dien brief moet ik afzien van mijn
f 600, maar ik krijg f 2.50 per bladzij voor mijn copij.
Om dus f 600 te halen, moet ik iedere maand meer dan 16 bladz. schrijven, wat
ik nooit heb gedaan en waar ik ook werkelijk geen kans toe zie. Ik werk altijd zeer
gewetensvol, langzaam en ernstig: journalistisch-weg krabbelen, voor het vaderland
weg, is mij onmogelijk, en zelfs zou het voor de praktijk van het tijdschrift en mijn
[1:2]
eigen naam niet wenschelijk zijn. Toen jij mij aanriedt, stappen te gaan doen in deze
richting, voegde je er bij: ‘dat je er finantieel op vooruit zal gaan, weet ik zeker, want
G. is altijd zeer royaal in die dingen’. Maar nu blijkt toch, dat hij dat in dit geval
geenszins is. Want om je de waarheid te zeggen, lijkt mij dit al het minste toe, wat
mij aangeboden worden kan. Daar ik er finantieel zoo sterk door achteruitga, is dit
natuurlijk niet voor mij om aan te nemen. Maar - en hierom schrijf ik jou, die Gr. kent
- zegt G. dat alles misschien maar, opdat ik uit den hoek zal komen met mijn
tegenvoorstel? Wéét hij wel,
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[1:3]
dat ik dit niet aan kan nemen, en is het dus niets dan een handelstruc van hem? Ik
kom op dit idee, omdat Gr. toch, als handelsman, moet inzien, dat de eenige
e

wezenlijke concurrent van de XX Eeuw op die manier door hem wordt opgeslokt,
en verandert in een voordeel voor hem, en zou hij mij dan niet eens kunnen geven
het schrale loontje, dat de arme N.G. zelf mij altijd geven kon? Ook de overige
bepalingen in G.'s brief zijn wel niet, zooals ik ze zou wenschen, maar dit punt, wat
ik in dezen brief besprak, is toch wel het voornaamste.
Beste Wim, zou je mij hierop eens spoedig kunnen antwoorden en mij je raad
geven? Zooals je begrijpen kunt, dringt de tijd: Want Voorburg vraagt mij ook al, of
ik nog geen uitgever heb.

[1:4]
Met onze hartel. gr.
je
Willem

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 augustus 1906
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 11

[1:1]
Oosterpark 82
11 Aug. 1906
Beste Mau, ik ben al dikwijls van plan geweest je eens op te komen zoeken maar
ik heb gewoonlijk zóó veel te doen dat er niets van gekomen is. Heel graag zal ik
eens komen als je verhuisd bent; ik heb 'n groote voorliefde voor de Reg. gracht en
ben zeer benieuwd je daar te zien. De maand September ben 'k evenwel
[1:2]
niet in de stad; niet dat 'k, als zoo velen, 'n buitenlandsche reis ga ondernemen
maar 'k ga wat buiten schilderen, voor de studie. Hoop je dan bij mijn terug komst
te bezoeken en zal het zeer op prijs stellen je ook af en toe bij mij te mogen zien.
Met hartelijken groet
t.t.
Wim.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 13 augustus 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22
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[1:1]
82 Oosterpark
13 Aug. 1906
Beste Willem,
Gr. valt mij erg tegen; 'k vind 't 'n schandelijk aanbod want als je met hard werken
niet tot je gewone f 600 komen kan kun je er onmogelijk van leven. Ik raad je aan,
beste Willem, om Gr. te schrijven dat je zijn voorstel niet kan aannemen; dat je graag
wilt werken maar dat je er van moet kunnen leven; dat hij zelf toch wel begrijpen
kan, reken 't hem voor, dat je beneden de f 600 niet kan leven. Ik zou hem voorstellen
(maar je moet er goed over nadenken en 't zelf
[1:2]
weten, want je begrijpt dat, als 't verkeerd uitkomt, ik niet graag de
verantwoordelijkheid te dragen heb) 'k zou hem voorstellen om de f 600 te
garandeeren, waarvoor je maandelijksch ± één vel druks zal schrijven, maar dat
wat je méér schrijft, verzen of proza, gehonoreerd moet worden met f 40 per vel.
Méér dan die 16 pagina's schrijf je, zooals je zelf zegt, nooit; maar 't zou kunnen
dat je, behalve je critische beschouwingen over Ned. litter., eens een of ander werk
onderneemt wat je zou kunnen publiceeren in het Tijdschrift, iets als Rhodopis of
Okeanos om maar iets te noemen,
[1:3]
in dat geval zou je ook méér kunnen verdienen.
Gr. kan 't je onmogelijk kwalijk nemen dat je op die ongelukkige f 600 - moet
kunnen rekenen dat is toch waarlijk geen extravagant voorstel!
Hij schijnt niet te gelooven aan de voordeelen die je toetreden tot hem, voor zijn
tijdschrift zou meê brengen of hij doet net zoo maar dat is in dit geval 't zelfde - voor
jou. Het beste was, werkelijk Willem, om deze kwestie met hem te bespreken want
hij is veel cordater met de pen als met gesproken woorden. Als je hem dan de
voordeelen vóórhoudt, stemt
[1:4]
hij toe en dat doet hij niet als hij schrijven mag.
Intusschen is hij, of gaat hij uit de stad, voor 14 dagen meen 'k, naar zee als 'k
goed ben ingelicht; maar hij zal geen bezwaar hebben om je 'tzij in den Haag (waar
hij dikwijls moet wezen, tegenwoordig) 'tzij hier in A'dam, te woord te staan. Ik ben
er zeker van dat hij wel te vinden is voor 'n redelijk voorstel maar je moet met hem
weten om te gaan. Hij is wel 'n geweldige zaken man maar au fond goedhartig, voor
zoover dat strekt!
Nu, beste Willem, tot later, hartelijke groeten, ook aan Jeanne en 'n hand van
je ouwen
Wim

[1:3]*
In haast!
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Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Schaesberg
Datum: 2 september 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Schaesberg 2 Sept. '06
Amice, Tot mijn spijt verneem ik dat je niet op de bruiloft zult komen. Wil dat ook
zeggen, dat je niet getuige zult zijn? Mag ik op een briefkaart ten antwoord
ommegaande rekenen. Zoo je wel komt voor het getuige zijn, deel ik je meê dat het
huwelijk om half tien of tien uur is in Heemstede. Wil je daarna weggaan zoo ben
je vrij. In de kerk is het huwelijk om half elf. Voor het logies hotel Funckler ben je
natuurlijk gast. Gekleede jas is voldoende, rok niet noodig. Er wordt om negen of
half tien afgereden naar Heemstede uit Haarlem Bosch en Vaartstraat 39.
Met vele hartelijke groeten
t.t.
F Erens

Willem Witsen aan François Erens
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 7 september 1906
Verblijfplaats: LM E.354 B.2

[1:1]
Wijk bij Duurstede
7 Sept. 1906
Amice,
Mijn naam is Witsen, Willem Arnold, geboren te Amsterdam in het jaar '60.
Ik zal 's morgens uit Amsterdam gaan met den trein van 7 43 Greenwich en
[1:2]
kom in Haarlem aan om 8.03. Maar doe geen moeite om mij 'n rijtuig te zenden
want 'k zal den weg wel vinden. Dus tot spoedig.
Hartelijk gegroet
W.Witsen

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 14 september 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Den Haag Regentesselaan 176
14 Sept. 1906
Beste Wim,
Even wil ik je meedeelen, hoe het is gegaan. Ik had Groesbeek om een onderhoud
verzocht: hij schrijft mij nu terug, dat hij op reis moet, en dat er buitendien in de door
hem aangeboden voorwaarden, (die ik je meldde, en die door jou terecht ‘schandelijk’
werden genoemd) geenerlei wijziging zou kunnen worden gebracht.
Het allervreemdste in dit antwoord is, dat ik in mijn korte briefje aan Groesbeek
heelemaal niet van ‘wijzigingen’ gesproken had.
Met beste groeten
t.t.
Willem
Deze zaak is dus op niets uitgeloopen.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 16 september 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Baarn, 16 September 1906.
Waarde Witsen,
Zonder dat mijn vrouw wist dat ik reeds eenigen gevraagd had of zij Zondag 23
r.

Sept bij ons kwamen, noodigde zij U uit voor dien zelfden dag. Nu is het misschien
zelfzuchtig van mij, maar ik zag U liever komen, zoo U dit mogelijk ware, op mijn
verjaardag zelf, namelijk Zaterdag 22 September, en wilde dan door dezen Hofker,
die immers thans met U is, verzoeken U te vergezellen. Het komt mij namelijk voor
dat wij dan meer aan elkaâr zouden hebben en dat een dan van zelf intimer
samenzijn ook meer de traditie handhaaft der samenkomsten met onzen diep
betreurden vriend, die vroeger altijd als eenige gast dan ten onzent verscheen. Wil
mij dus even melden of dit U schikt.
Met hartelijke groeten
de uwe
K.J.L. Alberdingk Thijm.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 17 september 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22
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[1:1]
Wijk bij Duurstede,
Veerhuis a. d. Lek.
17 Sept. 1906
Beste Willem, 'k kreeg je brief van ochtend hierheen gestuurd; wat dien Groesbeek
scheelt weet 'k niet, er is niets meer met hem te beginnen; ik heb den laatsten tijd
'n heel anderen kijk op hem gekregen; en ik zei je nog wel dat hij heel royaal was!
Het ziet er niet naar uit of deze zaak nog in orde komt, beste Willem, 't spijt mij
erg, 'k had zooveel vertrouwen in den toekomst. Wat ga je nu doen? 'n Anderen
[1:2]
uitgever zoeken? Of aan verschillende tijdschriften medewerken? Ik zal vooreerst
niet in den Haag kunnen komen want ik ben hier aan 't werk en heb nog veel te
doen. Schrijf me eens wat je plannen zijn, beste Willem en ga vooral niet tobben en
als je soms in finantieele moeielijkheden mocht raken vergeet dan niet dat je 'n
ouwen vriend hebt, die je altijd dolgraag zal helpen zooveel in zijn bereik is. Ik ben
wel geen man in bonus, maar 'k verdien toch genoeg om je 'n maandelijksche
bijdrage in je huishouden, aan te kunnen bieden. En van harte, dat weet je wel.
Doe vooral mijn hartelijke groeten aan je vrouw en geloof me, met 'n stevige hand,
je vriend
Wim

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 19 september 1906
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Wijk bij Duurstede,
adres: Mej. de Wed. J. v. Dobbenburgh,
Veerhuis a. d. Lek.
19 Sept. 1906
Amice Eilers,
Zou je zoo goed willen zijn, als je met den Heer Groesbeek gesproken hebt over
de bekende zaak, mij die f 50. te laten zenden aan bovenstaand adres? Het is hier
'n curieus stadje wat achterlijkheid betreft, 't is com[1:2]
e

pleet 17 eeuwsch wat 't landschap betreft en de binnenplaatsjes en werkplaatsen,
zelfs eenigermate de menschen, doen er sterk aan denken. Ik ben heerlijk aan 't
werk en hoop je bij je terugkomst uit America te verrassen met de resultaten, al was
't alleen door de rijkdom van prachtige gevallen. Ik geloof dat 'k 20 jaar eerder
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hierheen had moeten gaan! Voorloopig blijf 'k hier werken. Ik wensch je van harte
'n goede reis en veel succes in de zaken.
Met hartelijke groeten
t.t.
Witsen.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 23 september 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
23 Sept. 1906
Beste Wim,
Ik kan je niet zeggen, hoe je hartelijke vriendschap mij weêr treft. Dit had ik je al
eer moeten schrijven, maar ik had een boek te lezen van 600 bladzijden, waarover
ik een Kroniek schrijven moest. Nu ben ik daarmeê klaar, en ik wil je nu graag even
schrijven hoe het met de zaken staat.
‘Voorburg’ heeft mij voorgesteld, de N.G. nog drie maanden, dus tot 1 Januari,
voort te zetten, op voorwaarde dat ik mij tevreden stel met een honor. van f 30 (in
plaats van f 50) gedurende dien tijd. Ik heb dat natuurlijk moeten aannemen: er
wordt tijd meê gewonnen en de Octoberafl. verschijnt dus nog
[1:2]
bij hen.
Verder.. na het onzinnig voorstel van Groesbeek, hebben wij nog een andere
combinatie beproefd (nl. met ‘Nederland’, waarop Netscher in de Hollandsche Revue
al eens vaag had gezinspeeld) echter absoluut zonder resultaat. De uitgever van
‘Nederland’ verklaarde, dat hij den redacteur ‘Fiore’ absoluut niet wou opdoeken,
en dat hij zelfs zeer kwaad op Netscher was, omdat deze hier in 't publiek een balletje
van had opgegooid.
Ten einde raad, hebben wij toen het volgende bedacht, en het als voorstel naar
Groesbeek gestuurd {Jean heeft mij beloofd, als Gr. toestemt, het daarvoor
benoodigde geld bij haar kennissen in den Haag bijeen te zien te krijgen, (ofschoon
dit natuurlijk niet zoo makkelijk zal gaan) maar zij hoopt altijd het beste}.
[1:3]
1. Ik stel aan Gr. een combinatie voor, zonder dat hij geld voor de abonnementslijst
behoeft te betalen. Jean ziet dan wat geld te krijgen: zij laat zich rondrijden; zij kan
goed praten, enfin, 't is altijd beter nog een hoop over te houden, dan maar bij de
pakken neêr te zitten).
2. Ik stel hem voor, het tijdschrift te noemen: ‘De Nieuwe Gids der Twintigste
Eeuw’, hem mededeelende dat v. Deyssel mij zelf indertijd dien titel heeft
voorgeslagen. Ik verzeker hem mijn uitsluitende medewerking, en ook de medew.
mijner mederedacteuren en medewerkers en vraag daarvoor, (zonder afz. honor.
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voor mijn copij) een maandel. toelage van f 50, en redacteur voor de verzen te zijn,
terwijl ik mij verbind om telkens als v. D. het wenscht, met hem te confereeren over
de gekozene poëzie.
[1:4]
Dit is voor Gr. een gunstig voorstel, dunkt mij: de vraag is alleen maar, of v. Deyssel
zal tegenwerken.
Ik wacht nu al ± een week op antwoord.
Ik zal je natuurlijk dadelijk schrijven, hoe het antwoord van Gr. is uitgevallen zoodra
ik het heb.
Morgen (Maandag) zal ik je een presentexempl. sturen van mijn
Bilderdijk-bloemlezing. Lees, als je wilt, de lange Inleiding eens aandachtig, dan
kan je zien, hoe subjectief van Deyssel zich heeft uitgelaten.
Met onze hartel. gr.
je dankbare
Willem

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 oktober 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 3 Octob. 1906
Beste Willem, Hartelijk dank voor de toezending van je boekje; het is, dunkt mij
onmogelijk dat na aandachtige lezing, v. D. bij zijn uitgesproken meening zou blijven
en 'k geloof ook zeker dat hij ervan terug komen zal. Heb je Hein's stukje gelezen
in de Groene? en die malligheid van Querido? - Ik ben heel benieuwd of je voorstel
door Gr. is aangenomen maar, daar je beloofd hadt 't mij dadelijk te zullen schrijven,
vermoed 'k van niet. De Voorburgers lijken mij 'n gemeen staaltje met je uit te halen
over die onbillijke vermindering van
[1:2]
honorarium. Wat zijn die uitgevers toch bloedzuigers! Ik vind 't 'n schande voor hun
naam, maar jij zal wel zoo verstandig wezen je er niets van aantetrekken, beste
Willem en sta mij dan toe het verschil aan te zuiveren. Ik zend je dus hierbij f 60 en
dan zullen wij afwachten wat ze nà Januari doen. Ik ben weer eenige dagen hier
en moet gauw weer in den Haag zijn met etsen en zal, als 't mij eenigzins mogelijk
is, de volgende week eens komen kijken bij je om te zien hoe Jeanne en jij 't maakt.
en

Den 15

hoop 'k weer naar Wijk bij Duurstede te gaan om mijn werk af te maken.

Dag beste, hartelijke groeten ook aan Jeanne, van
je ouwen
Wim
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Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 oktober 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
82 Oosterpark Amsterdam
7 Oct. 1906
Beste Willem, gisteren ben ik bij v. D. geweest en heb den indruk gekregen dat alles
best terecht kan komen. Als je je brief aan G. nog niet verzonden hebt, richt hem
dan zóó in dat verdere besprekingen mogelijk blijven. v. D. heeft in het einde van
deze week een samenkomst met G. en zal hem dan voorstellen om 'n conferentie
te hebben in den Haag met jou en zal 't op prijs stellen als Jeanne je wil vergezellen
(mogelijk ook dat ze bij jou willen komen). v. D. gelooft dat er 'n mis verstand heerscht
van den kant van G.
[1:2]
en meent (en dat geloof ik ook) dat er alleen resultaat te verwachten is van
mondelinge gedachten wisselingen. Ik kom a.s. Woensdag of Donderdag even bij
je aan om denzelfden tijd als gewoonlijk en zal je dan uitvoerigere mededeelingen
doen.
Met hartelijke groeten, ook aan Jeanne
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 8 oktober 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
8 Oct. 1906
Beste Wim,
Je begrijpt, dat ik erg opkeek van je zooeven ontvangen schrijven, en dat ik weer
een beetje licht zag dagen, al begrijp ik niet, waarin dat ‘misverstand’ kan bestaan.
Maar 'k hoop dat van je te hooren, als je Woensdag of Donderdag komt. Je doet
ons met die komst een zeer groot genoegen.
Zooals je weet, wou Jean naar G. gaan, maar daar zal zij nu mee wachten tot dat
we jou hebben gesproken. Aan G. had ik nog niet geschreven, en ik zal 't ook voor
je komst niet doen.
Met een hartel. hand,
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t.t.
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Doorn]
Datum: [10 oktober ? 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdag
Beste Wim, doe mij het genoegen en ga eens naar Marie toe om een epistel te
lezen, dat onder hare berusting is. Zij weet er van. Stel mij niet te leur. Het epistel
is van mijn hand. (Dus kan je 't doen.) Ik laat 't niet nazenden om wegraken te
voorkomen.
Hartelijke groeten ook
[1:2]
aan M. Het doet mij pleizier, dat het jullie zoo goed gaat.
Zeg Wim, kan je in déze Haagsche séance gelegenheid vinden om de afdrukken
van een paar van je laatste etsen, die je me beloofde, te laten maken? Ik zou het
op grooten prijs stellen.
t.t.
Jan
[1:3]
P.S. In de in het epistel bedoelde aangelegenheid kan en mag voorloopig niet worden
verder gehandeld. Allereerst moet Winkler mij de verzekering van volkomen herstel
hebben gegeven. En daarmede zijn nog weken, denk ik, gemoeid.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Doorn]
Datum: [14 oktober ? 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondag
Beste Wim, Dank je wel voor je laatsten gang en belangstelling. Ik hou mij nu rustig.
Wat het honorarium betreft, maak ik uit je brief op, dat alles nu bij het oude zal
blijven. In dat geval wil misschien N. aan van Looy vragen aan Marie's adres (Mevr.
Hofker, Kanaal 60 Haag) de vijftig gulden te zenden. Dat komt ons te pas en als 't
voor November komt, verrast het M. nog eens. Je spreekt N. toch zeker nog wel
eens vóór je vertrek.
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Hoe gaat het met M.? Uit je beide brieven merk ik daarvan niets en zou ik bijna
opmaken dat
[1:2]
jullie niet veel met elkaar gesproken hebben.
Ik weet nu mijn ziekte: Ze heet ‘Ménière’.
Ze ontstaat door caisson-arbeid, (verdichte lucht), bergklimmen (ijle lucht), tunnels
doorgaan (verdikte lucht) en neurasthenie (congestie).
Er zijn nl. in het binnenoor van mensch en dier drie cirkelvormige kanalen, die
buiten het gezicht om de sensatie aangeven, die behoort bij naar links bewegen,
naar rechts bewegen en horizontaal naar vertikaal of omgekeerd bewegen. Met
dichte oogen weet je of je voor of achter buigt enz. Worden die drie kanalen of een
of meer
[1:3]
er van gelazeerd, dan wordt je duizelig, misselig en je valt om. 'S avonds in bed
denk je, dat je beenen naar het plafond toegaan en dergelijke, bovendien kan je
niet straffeloos denken en arbeiden met je hoofd.
Waar de ziekte nu zoo bekend is, dat haar naam zelfs voorkomt in een
krantenartikel over caisson-arbeid, dat ik gister las, is het verregaanden, dat o.a.
een oordokter 5 weken lang met een angstig-wanhopig gezicht me heeft aangekeken
en gevraagd of ik geen syphilis had, zonder blijkbaar zelfs te weten, dat hij direct
de Charcot-proef op me moest toepassen. Hij durfde zelfs niet me een ziekte attest
te geven.
Nu is het geval veranderd
[1:4]
en zal alles moeilijker gaan.
Als je nog eens bij Marie aangaat, moet je haar dit alles eens vertellen.
Dag, groeten aan M.
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Philippe Charles Louis Zilcken
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 oktober 1906
Verblijfplaats: RPK, collectie Zilcken, bij Witsen: 130

[1:1]
Amsterdam
Oosterpark 82
17 Octob. 1906
Amice Zilcken,
Hierbij heb ik het genoegen je het beloofde prentje voor Miss Elsie Co[nn/mn[?]ie
te zenden dat je wel zoo goed zult willen zijn haar aan te bieden met mijn beleefden
groet. Het is een etsje waarvan de uitgave geprepareerd wordt, dus in zekeren zin
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een primeur en, wat de kleur betreft, een unicum. Ik hoop dat het naar haar genoegen
zijn zal.
Tevens neem ik gaarne de gelegenheid te baat om je nogmaals hartelijk te
bedanken voor je beminnelijke ontvangst die mij het voorrecht verschafte kennis te
maken met je vrouw.
Ik heb inderdaad een heel prettigen avond bij je doorgebracht en niet alleen dat
je, op Oostersche wijze, je gast vereerde met een geschenk - maar toen ik,
gedachtelooze domkop die ik ben, vergat het boekje mede te nemen strekte je je
vriendelijkheid zoo ver uit dat je het mij na zond.
Ik wensch je een aangename reis en veel succes met je werk,
en blijf met mijn respekt aan je vrouw en dochter, en besten groet
gaarne t.t.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 20 oktober 1906
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 56; [1:1] en [1:2] op
microfiche nr. 105/135

[1:1]
82 Oosterpark
Amsterdam 20 Octob. 1906
Beste Jan Piet,
Eindelijk heb ik een etsje voor je klaar dat ik je graag in bruikleen wil afstaan voor
je boek. Na gebruik wil je 't mij dan wel weer terug zenden. Schrijf mij dus even of
het nog tijd is dan zal ik het je laten zenden. Voorloopig is mijn adres:
[1:2]
Veerhuis a. d. Lek, Wijk bij Duurstede.
Met hartelijken groet
gaarne t.t.
Willem Witsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [10 november ? 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam, Zaterdagmiddag
Beste Wim, daar zit ik in een onmogelijk cafeetje ‘de poort van Weesp’ te wachten
op mijn trein van 3.5.
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Ik vergat je onlangs te zeggen, dat vóór ik verleden week naar Chris toeging, al
eenige dagen de gezwollen plek pijnlijk was. Dat is eigenlijk de eerste aanleiding
geweest, waarom ik naar Chris ging. Maar door mijn verbouwereerdheid vergat ik
ook hèm dat te zeggen.
Na zijn onderzoek heb ik een beetje last gehad waarvoor hij mij waarschuwde,
maar nu is branding op de gezwollen plek nagebleven en al drink ik na 4 uur ook
niets meer, ik word om 5 uur wakker. Dat daargelaten, maakte de branding en de
scherpte, dat ik gister naar Zeist liep om fleschjes te koopen bij mijn apteker (1½
uur dus, dat ging) en van morgen weer naar Amst.
[1:2]
toog. In een uitvoerig betoog heb ik het heele verloop aan Chris blootgelegd.
Het resultaat is dit:
Het is niet onmogelijk (9 jaren onder allerlei omstandigheden heeft de plek nooit
opgespeeld), dat de quinine er schuld aan is (het is gekomen, tijdens de 2e kuur)
en verder moet ik tot Donderdag wachten, want het kàn, dat alles vanzelf tot rust
komt.
Zoo niet, dan moet ik Donderdag a.s., Zaterdag a.s. enz. naar Amst. van Doorn
en word ik gebougiseerd. Dit laatste is niets, maar Chris heeft liever, dat ik als
‘weduwnaar in Doorn’ behandeld word, zoodat, wat onomstootelijk voor Marie
vaststond: ‘dat ik dezer dagen nu voor goed thuis kwam’, door mij moet worden
afgeschreven. En hoe licht ik het ook voorstel: het is een
[1:3]
nieuwe ziekte en zij weet hoe 't met dergelijke zaken van mij gaat. Dezer dagen
moet ik de moed hebben het haar te schrijven.
Lieve Wim, wel verre van na te pein[z/s[?]en, wat je tegen den armen stakker
hebt, neem je voor als het noodig is mij een beetje te helpen om haar op te monteren
en jij ook, als het vóór mocht komen, Marie.
Allereerst zal ik trachten het op een goede baan te schuiven.
Wat je geld betreft, dat over zal zijn op de jasjes, ik heb nog niet erover aan M.
geschreven gelukkig. Voorvoelende, dat ik van de week naar A. moest, heb ik het
achter gehouden en het komt mij nu goed te pas.
Vannacht heb ik niet geslapen en ik ben er niet toe gekomen, omdat ik wist, dat
er weer wat boven m'n hoofd hing en dit mij absorbeerde.
[1:4]
Om de geluiden in mijn quinine-tijd te ontgaan, heb ik mijn ooren volgestopt met
watten. Dat helpt prachtig.
Zeg Wim, wat een ongeluksvogel. De eerste die ik in de wachtkamer van Chris zie
is een oude telegraafklerk. Ik deed maar of ik niets zag. En de tweede was weer
een goede bekende die ik niet thuis brengen kon. (Ik word zoo suf.)
Ik heb in Doorn liggen 12 jasjes in 12 etuitjes (dezelfde als die languit, maar door
de etuis stofvrij) en verder om te probeeren 6 met ‘reservoirs’. Schrijf gauw of ik den
leverancier nog om andere moet schrijven. Anders doe ik af.
De prijzen zijn:
[begin inspring]
12 .... 2.50
12 .... 3.
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6 .... 1.75
[streep]*
7. [einde inspring]
De voorhandene zend ik je.
Dag
je
Jan
Groeten aan M.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 11 november 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Wijk bij Duurstede
11 nov. 1906
Beste Willem, Zooeven ontving ik je briefkaart en haast mij je te antwoorden dat ik
inderdaad weer in Wijk ben en wel sedert mijn werk in den Haag afgeloopen is. Ik
ben zeer verlangend naar het boek wat je mij zoo vriendelijk waart te zenden en bij
voorbaat dank ik je er hartelijk voor. Ik zal dadelijk schrijven aan de administratie,
aan 't adres wat je mij opgeeft. Maar toch zou ik
[1:2]
nog nieuws gieriger zijn te weten hoe de laatste besprekingen met Gr. en met v. D.
zijn afgeloopen. Ik hoorde van Gr. dat Jeanne in Amsterdam is geweest, maar meer
liet hij niet los en ik wilde er niet naar vragen. Van Thijm heb 'k ook niets meer
gehoord behalve enkele briefkaarten die we gewisseld hebben over de uitgave van
Jan Hofker's boek. Als je dus gelegenheid hebt, schrijf mij dan eens, beste Willem,
hoe de zaken nu staan! En als je soms vóór Januari in fin. moeielijkheden mocht
zijn, reken dan op mij, daar doe je mij het grootste plezier meê.
Met vele hartelijke gr. ook aan Jeanne
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 13 november 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag.
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13 Nov. 1906
Beste Wim,
Erg blij was ik met je brief. Want ik had je, onmiddellijk na J.'s bezoek aan Gr.,
den uitslag gemeld, en wat wij nu verder zouden pogen te doen. Je gaf toen natuurlijk
geen antwoord, omdat die brief je niet bereikte. Maar ik dacht: och hij zal het te druk
hebben met zijn eigen dingen, en wat valt er ook eigenlijk te antwoorden. Maar toen
ik bericht kreeg van de post dat je adres onbewoond was, en waar ze nu met dien
Heine moesten blijven, schreef ik als een speurder naar W. b. D. doch zonder hoop
dat je daar zou zijn. Want ik dacht, dat je daar in den winter niet werken kon.
Nu enfin, nu is 't in orde: Heine heb je nu zeker.
[1:2]
Ik zal je nu hier, wat korter, weergeven hoe J. het bij Gr. heeft gehad. Eerst wat
stroef en hoog, werd hij langzaam-aan wat menschlijker, of juister, maatschappelijker
en liet doorschemeren, dat v. D. niet wou. Hij zei b.v. ‘Als ik er in toestemde, ben ik
zeker dat er ruzie zou komen tusschen v. D. en K.’ Nu kan hij natuurlijk alleen die
vrees hebben, indien hij gemerkt heeft dat v. D. niet zoo erg op de vereeniging is
gesteld. Ook van de f 70 waar v. D. tegen jou over sprak, wist hij absoluut niets. Hij
wou in geen geval hooger gaan dan f 40 per vel, voor medewerking.
v. D. blijkt dus in allen gevalle iemand te zijn, op wiens woorden en daden geen
staat valt te maken; hij spreekt, zooals het hem op het oogenblik in zijn kraam te
pas komt, al raakt hij daardoor ook in tegenspraak met
[1:3]
de feitelijkheid.
Je merkt wel aan de rustige manier, waarop ik dezen karaktertrek van hem hier
spontaanlijk uitdruk, dat ik volstrekt niet boos op hem ben: het is alleen maar een
desillusie voor mij, de zekerheid die ik nu heb, dat ik hem ethisch te hoog heb
geschat.
Uiterlijk zijn v. D. en ik natuurlijk goed met elkaêr. Zijn recensie van de
Bilderdijkbloemlezing is gunstig te noemen, en ik heb hem daar schriftelijk voor
bedankt.
Ik weet niet of ik je verteld heb, dat Hein hier kwam, toevallig op J.'s verjaardag,
1 September. Hij was heel goed, en heeft zelfs gelachen. Hij zei dat hij weer lust in
werken had, en er zich maar wat over heenzette. D. zit nu op Meerenberg: dus het
schijnt toch wel iets serieus' te zijn. Wij hadden hem, ons heele huwelijk, nog niet
zóó gezien, zóó menschen freundlich, gemoedelijk-positief.
[1:4]
Hij heeft mij nu zelfs een vers gezonden, De Kunstenaar, opgedragen aan mij,
ontstaan door de wat-dwaze aanvallen in de pers op mij van den laatsten tijd.
Ik heb nu een langen kroniek geschreven over v. Eeden, heel kalm in den vorm,
maar waarin ik hem toch geducht de waarheid zeg. 't Is toch curieus: toen ik van
Eeden pas kende, zeiden andere jongelui, die hem óók kenden, wel eens tegen
mij: v. E. is zóó'n gemeene vent! Je zal zien, dat je in later tijd last met hem krijgt.
- Ik lachte daar wat om, en hield het voor studenten-antipathietjes, maar bijna een
kwart eeuw later heeft het zich toch bewaarheid. Nu beste Wim, dank je nog wel
zeer voor je hartelijken brief en voor alles: kom je nog eens aan? J. doet nu moeite,
bij vreemde menschen geld bij een te krijgen om de N.G. in stand te houden. 't Is
een allerberoerdste historie.
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Met onze hartel. groeten
je
Willem

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 15 november 1906
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Veerhuis a. de Lek
Wijk bij Duur Stede
15 nov. 1906
Amice,
Ik zend je hierbij de maten van twee doekjes waarvoor ik gaarne lijstjes zou
o

5

hebben tegen dat ik in Amsterdam terug kom nl. tegen 1 Dec. Deze maten zijn 46
bij 32 cm. Maar 't eene is iets grooter dan 't andere, zoodat de sponning iets ruim
moet zijn en de dag
[1:2]
5

zoo krap mogelijk (zeg: 31 bij 46). Fransche lijstjes, asjeblieft, met bakken. Voorts
zou je me zeer verplichten met mij begin volgende week f 125- te willen zenden.
Het werk vordert nog al goed den laatsten tijd, - het weer is uitstekend en 't is of 't
alle dagen hier mooier wordt.
Van harte gegroet
t.t.
W.Witsen

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 16 november 1906
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Wijk bij duurstede
16 nov. 1906
Amice,
Als je wilt, stuur dan een of twee aquarellen (desnoods de ‘Binnen Amstel’ bv. &
de ‘Waal’) voor de expositie te Brussel aan den Heer N. van der Waay
Stadhouderskade 86, vóór
[1:2]
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a.s. Maandag. Hij schrijft mij dat de collectieve inzending dien dag ten 12 ure
verzonden wordt.
Ik heb hem geantwoord dat ik de firma er over zou schrijven, het geen 'k hierbij
doe. Doe dus wat je wilt.
Met besten groet
t.t.
W.Witsen
P.S. De dingen moeten geëncadr. zijn en verpakt in kist.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 20 november 1906
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Wijk bij Duurstede
20 nov. 1906
Beste Willem,
Ik heb al eenige dagen geleden de Heine ontvangen en nog heb ik geen
gelegenheid gehad je te bedanken voor de toezending. Gisteren avond heeft Jan
Hofker hier je voorrede zitten voorlezen en dit is de aanleiding dat ik er nu eindelijk
toe kom om je even te schrijven. Ik ben heel blij met dit boek en dank je er hartelijk
voor. Ik vind het heel beroerd dat die zaak met Gr. & v. D. zoo is afgeloopen;
[1:2]
ik heb mij een andere oplossing voorgesteld en 't spijt mij ook erg voor v. D. dat wij
ons beiden in hem hebben vergist, te meer daar de omstandigheden hebben meê
gebracht dat ik, sints den dood van Ising, meer met hem bevriend ben geraakt. Het
is vooral de wijze waaròp hij deze zaak heeft behandeld, die ik betreur. Ik ben zeer
verlangend naar je kroniek over v. E. Komt die in de Dec. aflevering? En dat vers
van Hein, waarover je schrijft, is dat gepubliceerd? Dat vind ik een van de beste
eigenschappen van Hein, dat hij zooveel van je houdt; en dan kan hij 'n potje bij me
breken hoewel ik mij in hem, als vriend, ook al heb vergist, als in zoo velen!
Dag beste Willem, wees met Jeanne hartelijk gegroet,
je ouwe
Wim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Doorn]
Datum: [24 november ? 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Beste Wim, het is zooals ik indertijd al vreesde, denk ik.
Marie schrijft mij:
'Wij hebben ontvangen een ets van het Damrak, met schepen, en een open plek
waar ze aan 't werk zijn, met palen er op en geen ‘Jodenhouttuinen’.
Verder:
'k Dacht wel, dat er wat met die etsen was, dat 't zoo lang duurde. (Ik had haar
indertijd geschreven: morgen (of zoo iets) komen er 2 etsen.)
Verder:
‘Anders staat er ook altijd ergens op de ets Wim's naam, maar in deze niet, is dat
ook in orde?’
Al dit bovenstaande schrijft M. als antwoord op de briefkaart, die jij gelezen hebt.
[1:2]
Zij weet dus van niets en het is dus volstrekt noodig, opdat zij er niet in loope
tegenover Stronk, die als hij lont ruikt, naar Kanaal 60 tijgt, om de ets terug te halen
of M. dingen op de mouw te spelden, dat jij zelf of anders Mouton naar Marie gaat,
om den toestand te constateeren en om haar in te lichten.
Look sharp en handel snel.
Dag
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Doorn]
Datum: [24 november? 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdag
Beste Wim, ik vergat je hedenmorgen te schrijven, dat ik Winkler verzocht heb mij
nog vóór December te willen ontvangen, zoodat ik wete of ik hier weer voort moet
huren of niet, en ik dus op korten termijn een briefje van Laer kan krijgen dat ik den
volgenden dag naar W. moet. Daarom kan ik niet overblijven 's nachts vóór ik weet
hoe 't met W. staat. Bepaaldelijk ben
[1:2]
ik van plan zoo spoedig mogelijk naar jullie toe te komen en wellicht in afwachting
van den keer dat ik 's nachts kan blijven, 's morgens eens even aan te komen.
Vandaag had ik een vrij goeden dag. Met den morgen toen ik bij jullie was, de
eenige keeren van deze week dat ik wel was.
Doe mij het genoegen en fleur Arthur wat op; ik vind dat hij van zijn
[1:3]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

mistroostigheid er zelfs slecht uitziet. Laat overigens niet merken, dat ik over hem
praat; hij kan soms zeer fel zijn en ik heb nu verleden week in A. gemerkt, dat eene
plotselinge aandoening voor mij zeer noodlottig is voorshands.
Hartelijke groet, ook aan M.
je
Jan

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: Hilversum
Datum: 3 december 1906
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hilversum 3 Dec. 1906.
Beste Wim,
Wel bedankt voor je hartelijken groet op mijn verjaardag. Hierbij zend ik je een
e

afschrift van het aan Willem opgedragen Sonnet; het is nu verschenen in de 20
Eeuw.
Ik hoop in de kerstvacantie eens aan te komen. Ik ben nu vreeselijk bezet. Ja, ik
vind ook dat
[1:2]
Willem prachtig bezig is, nu weer over van Eeden. Ik heb er ontzettend van genoten
en soms gegierd van het lachen.
Met hartelijken groet aan je beiden,
je
Hein
[2:3]
De Kunstenaar,
[onder de titel toegevoegd:]*
[[door]]*
r

D [[H.J. Boeken]]*
[hiernaast toegevoegd:]*
High is our calling, friend! creative art
Wordsworth.
Voor Willem Kloos.
Door zelfgeschapen gang van trotsche zuilen,
Op vloeren spieglend diep en marmer-blank,
Waarin de glansen kaatsen en de klank
Op klettert daavrend: - op de altaren tuilen
# [gecentreerd hekje]
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Van bloem en blad eer biedend wie wegschuilen
In nissen, wijkend duister, of in 't blank
Van daglicht heffen goden leden rank,
Wijl hoog er over heen de winden huilen
# [gecentreerd hekje]
En door dak-opening het hemel-diep
Zijn kalmen glans of felle schitteringen
Omlage laat - staat hij daar, die dit schiep
In stillen dienst en durige oefeningen.
# [gecentreerd hekje]
't Vergaat - dàn wie in heilgen slaap neerligt,
Hem rijst, in droom herbouwd, dit trotsch gezicht.
[streep]*

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Doorn]
Datum: [3 december 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandag
Beste Wim, met Marie welkom in je woning, en gelukkigen arbeid. Ik hoop spoedig
van jullie te hooren, dat je weer geheel gezond en wel zijt.
Van mijn bezoek aan Winkler zou je willen weten en ik schrijf je daarom even
gauw. (Ik ben Zaterdag 4.38 hier teruggekeerd.) Winkler
[1:2]
adviseerde mij terug te gaan naar Doorn tot het einde van Dec. of zoo iets en M.
daar ook te laten komen. En verder met Januari naar kantoor en tegen Mei of Juni
naar elders, zoo mogelijk.
Ik vergast mij er dus op Donderdag 6 Dec. M. hier te krijgen, ook omdat ik geloof,
dat ze een beetje lui leven best
[2:3]
gebruiken kan. Ik heb in verband met haar komst de kamer van Legner gekregen
die vertrokken is en een groote slaapkamer met 2 bedden. Het is alles bij mekaar
een riante December voor mij en ik ben dan ook erg in mijn nopjes.
Mocht jullie dus in de paar volgende weken weinig van mij hooren, denk dan maar
dat ik de
[2:4]
beste kuur doe die ik tot dusver heb ondernomen en dat ik bezig ben weer heelemaal
beter te worden.
Als het veel mooi weer is, dan wordt het een comble.
Hartelijken groet, ook aan Marie, een hand van
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Jan
Tante C. past op Wim;
Jantje is bij de oude lui.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Doorn]
Datum: [10 december 1906]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandag.
Beste Wim, hartelijk dank voor je brief en van ons beiden beterschap gewenscht
r.

met Marie. Wat pleizierig vond ik 't, dat D v.d. Horst gekomen is en tot oordeelen
in staat gesteld. Dat vind ik flink. Marie en ik zullen niet verzuimen bij jullie te komen,
als wij naar huis teruggaan. Wij komen waarschijnlijk Vrijdag 21 dezer om Zaterdag
in de loop van den middag verder te gaan, tenzij het logeeren om het werk als
anderszins bezwaren ontmoet en dan kunnen we Zaterdag 22 dezer koffiedrinken.
Ik weet niet hoe ik 't heb met al de gezelligheid hier, bij dag en bij nacht, terwijl ik
het hier tot dusver zoo akelig en verlangerig gewend was. Het doet M. overigens
zoo goed, niets doen en eten en kleine wandelingen maken.
[1:2]
Ze ziet er zoo lief en gezond uit. En jong, zegt elkeen. Ik hoor dus van jullie nader
wanneer we zullen komen. Ik ben verlangend om je werk te zien, waarvan Arthur
mij reeds een en ander vertelde.
Die vertelde je ook van mijn bonne chance, waarmede ik aanvankelijk nog al
verlegen was. Overeenkomstig zijn nader advies en omdat 't toch ook de eenig
hoffelijken manier is, heb ik besloten het te besteden zooals de bedoeling was, nl.
voor onszelven en niet speciaal voor de kinderen. Vanmiddag heb ik Liesbeth
bedankt, die wel weigerde den dank te aanvaarden maar toch voldoende door den
mand viel. Ook Arthur kreeg zekerheid dat de brief van haar, of Abram, of van beiden
kwam.
Wees beiden hartelijk gegroet; de beste wenschen voor Marie.
je
Jan

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 19 december 1906
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 12

[1:1]
Oosterpark 82
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19 dec. 1906
Beste Mau,
Je hebt mij vreeselijk laten lachen met je scheppings verhaal; maar onbewust
heb ik de Israëlitische opvatting gevolgd want 'k kan aanstaanden Zondag wel en
zal dus gaarne omstreeks 8 uur komen. Wat mijn avond[1:2]
drank betreft: 'k drink gewoonlijk niets, maar als 't moet liefst een of andere alcohol
vrije drank, des noods licht bier. Ik ben nog wel geen afschaffer maar 'k kan er niet
meer tegen.
Dus gaarne tot Zondag.
Hartelijk gegroet
t.t.
Wim

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 31 december 1906
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 31 dec. 1906.
Ik wou je even schrijven, lieve Cobi, nu het jaar alweer ten einde loopt en we op 't
punt staan een nieuw in te gaan. Ik hoop zoo dat dat nieuwe jaar je wat je gezondheid
betreft wat genadiger zal zijn dan de laatsten; 'k maak me altijd de illusie dat je je
oude kracht van vroeger weer terug zal krijgen en ik had, toen 'k de eerste berichten
tijdens je verblijf in Laag Soeren kreeg, het vaste geloof in dr. Lingbeek; 'k weet
evenwel niet of, summa summarum, dat verblijf heel veel resultaat opgele[1:2]
verd heeft, en ben erg benieuwd er wat meer van te hooren. Cobaatje, toen zij
onlangs hier was, zei dat je ook gauw eens in Amsterdam zoudt komen maar sints
dien dag mochten wij niets meer van jullie hooren. Van harte hoop 'k dat ook voor
Cobaatje en Tholen, zooals trouwens voor jullie allen, het volgend jaar een jaar
moge zijn van voorspoed en tevredenheid, en vooral ook dat mijn lieve vrouwtje en
ik er dikwijls getuigen van mogen zijn. Ik voor mij, 'k ga, hoe betrekkelijk door de
omstandigheden waaraan niets te veranderen is ook, het nieuwe jaar met vertrouwen
in en 'k stel mij
[1:3]
heel veel voor van 'n gelukkig kalm samenzijn en veel heerlijk werk. Op 't oogenblik
heb 'k nog wel wat heel veel werk, omdat 'k 't erop gezet heb het volgende jaar uit
al mijn schulden te zijn en 'k hoop maar dat mij daartoe de kracht niet zal ontbreken.
Marietje ligt de laatste dagen weer te bed maar van avond komt ze op en hopen wij
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'n gezelligen avond te hebben met Nieuwenhuis en zijn vrouw. Zooals je weet is M.
morgen jarig; ze zal dan ook wel zoo goed als den heelen dag in bed moeten liggen
en 't treft wel akelig dat dit nu juist op 'n dag moet zijn waarvan 'k zoo graag 'n dag
van vreugde had trachten te maken. Ik had allang
[1:4]
eens bij je aangekomen als 'k, zooals 't plan oorspronkelijk was, op de drukkerij had
kunnen werkzaam zijn. Maar 'k kreeg bericht van Mouton dat de drukkers ziek waren
en nu kom 'k waarschijnlijk half Januari pas. Laat eens van je hooren hoe 't je gaat
en van allen; 't is zoo jammer zoo van elkaar te moeten leven en de tijd gaat zoo
snel. Ik verlang er ook erg naar om weer eens muziek met je te maken, - 'k speel
heel weinig hoewel bijna geregeld althans ééns in de week! maar 't maakt toch dat
't me niet zoo vreemd is. Dag lieve Cobi, wil Cobaatje en Tholen en vooral al de
anderen hartelijk van ons groeten. Ook Marie zendt je veel liefs en haar beste
wenschen en veel hartelijke groeten.
Met 'n stevige hand,
je ouwe broertje
Wim

[1907]
Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Acocks Green]
Datum: [24 ? 1907]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
B.W. Wij zijn nu in Acocks Green; morgen gaan wij naar London. Hoor ik eens wat
van jullie als je tijd hebt? Mijn adres is voorloopig: at 37 Muswell Avenue, London
N.
Hartelijke groeten voor beiden van
A.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [vóór 25 april 1907]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ontvang hierbij de hartelijke gelukwenschen van mij en Marie.
Met hartelijke groet ook aan je vrouw,
t.t.
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GHBreitner

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [eind november? 1908]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim, van de week, na ons vluchtig samenzijn, lag ik er 's nachts van wakker,
nadenkende hoe weinig verwachtingen die ik wel eens koester, dat we eens veel
met elkaar zullen praten, tegenwoordig verwerkelijkt worden. Onze wandeling naar
Zeeburg is een toevalletje geweest en van een loopje naar Nieuwendam is nooit
iets gekomen.
Het komt me eigenlijk zoo vreemd voor, zooals we in den laatsten tijd wel eens
zitten te praten; ik ben een vreemde natuur, maar ik ben nu niet
[1:2]
anders dan ik altijd geweest ben. Ik heb maar één belang: zorgzaam te zijn voor
wat om mij is: belangstelling, en voorts stel ik mij ondergeschikt aan de zaak die ik
voorsta. Ik vind de zaak die ik bedoel te bevorderen, altijd belangrijker, dan de
dingen die mijzelven betreffen - dat is niet een parti-pris, maar een vorm van
eenvoudigheid - wil men: onnoozelheid - zoodat ik in de praktijk van het leven even
gaarne in het voordeel der tegenpartij wil praten, als in dat van
[1:3]
mijzelven, op dezelfde wijze als de zon er zich niet om bekommert, of de dampen
die zij ontwikkelt, haar eigen uitschijnen verduisteren zullen. Ik bid je echter deze
mededeelingen tot je te nemen als van weinig belang bedoeld en alleen om te doen
uitkomen dat in mijn conflict met de wereld alles voor mij zooveel zwaarder is dan
voor veel anderen. Kans in mijn gevoelen verandering te brengen bestaat niet; zoo
zeer ik gaarne makkelijker zou willen leven, heb ik toch tegen vele gedragingen in
eene andere
[1:4]
richting eene te-ingeborene rancoeur dan dat ik op verandering van gedragingen
door mijne bewustheid heen, zou mogen hopen. Nu, als toen ik vijftien jaren was,
ben ik één met een diep besef, dat de kunstmatigheid in het leven het verderf is en
dat de slingerpaden van het menschelijk vernuft waardoor de ik-heid op allerlei
gebied tot ontwikkeling komt, door mij nooit zullen betreden worden.
Door deze gevoelsovertuiging is zelfs zooveel jaren
[2:5]
geleden mijn litteraire arbeid ontstaan. Van A tot Z - behalve het stukje over Suze
dat door mijne neiging tot verzorging, mijne harte-neiging tot oplettendheid is
geworden - bedoelt mijn schrijfwerk de tegenstelling, en de ontkenning die er in ligt
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is de ontkenning van wat zoo aanbiddelijk is voor anderen, maar geenszins de
ontkenning van de deugd in eigen borst.
Edoch er is eene groote mate van illusie noodig om den
[2:6]
diep-voeler die aldus buiten den gang van het leven leeft in een sfeer van geluk te
houden - hetgeen beteekent dat hij na verloop van tijd niet anders overhoudt dan
de erkenning van een te zwaren strijd of, nog erger, dat de strijd onnoodig zwaar
zou mogen heeten, konde er, innerlijk, slechts verandering van beschouwing zijn.
Daardoor is het proces allerbanaalst tot een particulier ziektegeval gereduceerd en
komt Icarus zonder vleugelen,
[2:7]
midden op den drukken heirweg op de aarde te liggen.
Dat in mij ooit verandering mogelijk zoude zijn, dat ik - zoo zeer ik, litterair, Balzac
kan waardeeren - eenige werkelijke waardeering zou kunnen voelen voor
levenskunst, schijnt niet wel aan te nemen. Er is een verband tusschen mijn
onvermogen om te leeren goed-schaken, goed-kaarten e.d., en mijn gebrek aan
gevoel om kunstig door het leven te gaan. Integendeel, je
[2:8]
weet, hoe weinig ik altijd de hoog-dravende illusie van zijn standpunt in het leven,
bij Willem heb mogen waardeeren - hoe weinig ik de wel-overlegdheid van van
Deyssel anders dan artistiquement heb kunnen genieten. - Wat ben ik anders dan
een misschien bij niemand ook maar eenigszins aanbiddelijk kind en die als comble
zijner verwardheid, bij een diepen afschuw voor de uitvloeisels van eene Christelijke
levensbeschouwing - toch
[3:9]
geen anderen deugd kent, dan eene die terwille van een ander zich zelven vergeet?
(Ik bedoel hier niet eene sterk opofferende gezindheid te kenschetsen, maar wel
aan te geven eene doorgaande geneigdheid om zich uitsluitend voor anderen en
hèt andere te interesseeren en die geneigdheid te gevoelen als de ware deugd en
den waren adel.)
Alles wat men schrijft, is natuurlijk onjuist en het
[3:10]
ste

beeld (of ziektebeeld als men wil) dat ik daareven gaf is in mij op mijn 44 jaar niet
altijd tegenwoordig, wel natuurlijk de gebreken, die er langzamerhand uit resulteeren.
Het diepe-voelen in elke richting is natuurlijk, ziektekundig, een exces, waarvan
nooit de gevolgen uitblijven.
Bij mij doet zich voor dat, waar het te pas komt, ik dikwijls bedektelijk of
onbedektelijk van de menschen mijn gebreken op mijn
[3:11]
brood krijg, en dat ik bijna nooit kan spreken over de zielkundige eigenaardigheden,
waardoor ze ontstaan zijn, maakt het geval niet prettiger.
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Ik kan nu gevoegelijk jou dezen brief schrijven, maar overigens is het goed op
zekeren leeftijd niet meer tot beschouwingen over te gaan. Elk ga altijd maar zoo
gauw mogelijk in zijn eigen hoekje.
Misverstand is voortdurend; het is waarschijnlijk een conditio sine
[3:12]
qua non.
Toen ik zekeren tijd geleden (was 't niet in het voorjaar?) Coba rondweg over mij
zelf sprak, had dit voor mij, zoo lichtelijk ik daartoe over ga, weinig beteekenis; het
bedoelde echter hartelijk te zijn. Haar vraag echter, waarvan mijne houding een
gevolg was, bedoelde mij te helpen. Misverstand dus. Zij bedoelde dat helpen, vrij
blijvende - ik ben nooit hartelijk geweest, zonder
[4:13]
mijne vrijheid te verliezen (ik bedoel de vrije handeling in zekere aangelegenheid).
Wijs is dus, dat zij op mijn briefje nooit antwoordde, al verzuimde zij dit wellicht
niet met gemotiveerde bewustheid.
Nog eene opmerking. Marie houdt meer van Tholen dan van mij. Of zij gelijk heeft
dit te bedenken! De vaste en toch zoo gevoelige Tholen met mij te vergelijken, is
onrecht doen aan zijn rustig makende natuurlijkheid. Maar wat mij trof is de
vergelijking.
[4:14]
In mij is iets wat zeer beminnenswaard is - indien men er neiging toe gevoelt en
voor zoo ver het uiterlijk waarneembaar nog bestaat - maar voor vergelijking vind
ik geen plaats. C'est à prendre ou à laisser; positieve eigenschappen merkwaardig
genoeg om te vergelijken zijn niet aanwezig. ... en in alle gevallen is billijk en goed
dat ik de achterhand hebbe.
Weest nu beiden hartelijk gegroet en vergeeft mij deze uitweiding.
Een hand van
Jan.

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 februari 1907
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
Oosterpark 82
15 febr. 1907
Beste Arthur,
Hoe gaat 't je toch, - ik hoor niets meer van je. Kom je nooit meer in Amsterdam
of ben je ons heelemaal vergeten? Ik heb geen etsen aan v. Menck gestuurd omdat
ik van die schepen met sneeuw geen mooie afdrukken meer heb, wel staten maar
die zijn zoo incompleet. Ook die Londensche heb 'k niet meer.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:2]
Bij gelegenheid moet je dus zelf maar eens wat anders komen uit kiezen. Het boek
van Jan is klaar; ten minste er zijn eenige exempl. van af; één heeft Jan-zelf, omdat
hij er zoo naar verlangde. Het ziet er prachtig uit, behalve het etsje. Dat is per slot
van rekening te grof en te zwart. Laat eens iets van je hooren, morgen gaan we
naar den Haag, o.a. ook naar Jan.
Met hartelijke groeten van ons beiden
t.t.
Wim.

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 maart 1907
Verblijfplaats: LM AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 5 Mrt. 1907
Beste Arthur,
Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, - ik zou je bij deze gelegenheid een ets
gezonden hebben maar 't is beter dat je die zelf komt uit kiezen.
Jan Vogelaar is verleden Vrijdag hier geweest en is gebleven tot Zaterdagavond.
Hij bracht een portretje meê van zijn dochtertje dat mij enorm is meê gevallen. Er
is in dat studietje iets
[1:2]
heel teers en fijns en 't is heel gevoelig van toon. Ik had niet gedacht dat hij er nog
zóóveel van zou maken. Wat hem voornamelijk ontbreekt is de gewoonte van te
werken en daarom is alles wat hij doet zoo onbeholpen. Maar hij heeft kwaliteiten
die meer waarde hebben dan vakkennis en daar ben 'k heel blij om. Als hij nu maar
eens hard aan 't werk ging, zooals 'k hem heb aangeraden, elken dag teekenen en
schilderen, en vooral niet te lang aan één ding blijven.
[1:3]
Het spijt me dat ik niets van je gehoord heb op mijn laatste briefje; ik begin nu te
vreezen dat je iets tegen mij hebt, beste Arthur, en daar is niet de minste reden
voor, ten minste niet van mìj uit. Den laatsten keer dat ik je gezien heb, ben je
eenigzins haastig weggeloopen en toen dacht ik nog, 'k hoop dat hij dat niet verkeerd
begrijpt (van het meêgaan naar Nieuwenhuis) want dat zou een misverstand worden
en als er iets is waar aan 'k 'n hekel heb is 't wel daaraan. Ik was in de meening
[1:4]
dat je naar den trein moest en dat je er geen zin in zoudt hebben; voor mij zelf had
ik niets liever gehad dan dat je was meê gegaan. We zijn al zulke oude vrienden
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en ik heb je altijd zoo graag mogen lijden dat 'k dacht dat je dat wel wist. Ben ik niet
altijd vriendschappelijk voor je geweest en ooit anders dan hartelijk? Als je nu weer
niet antwoord kom ik in Doorn, - 'k geef mijn goede vrienden niet zoo gemakkelijk
op! Maar als je 'n bovenste beste wil zijn kom dan gauw eens hier, daar zul je mij
zoo 'n groot plezier meê doen.
Intusschen hartelijk gegroet ook van Marie,
t.t.
Wim

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 maart 1907
Verblijfplaats: LM AVS / 2.a.5 (W)

[1:1]
Oosterpark 9 Mrt. 1907
Beste Arthur, Wij rekenen graag op je aanstaanden Dinsdag om half zeven. De
verschillende legers zullen, behoorlijk afgestoft, strijd vaardig staan. Ik ben blij dat
je komt; 't heeft mij menig slapeloos uur in mijn bed bezorgd dat er een misverstand
tusschen ons zou zijn. Ik geloof niet dat jij
[1:2]
behoort tot diegenen die zoo gemakkelijk hun vrienden opgeven, maar ik voor mij
hecht vrij sterk aan de weinige goede vrienden die 'k heb en het zou een groot
verdriet voor mij worden als ik er een moest missen. Nu, tot Dinsdag, je blijft zeker
logeeren? Anders is de avond zoo kort. Mijn werk schiet goed op maar ik heb nog
zóó veel te doen vóór 25 april!
Veel hartelijke groeten, ook van Marie, en 'n hand van
je ouwen
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 april 1907
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 4 April 1907
Beste Willem,
Ik heb niets meer van je gehoord sedert je mij schreef over de aanstaande
r.

uitbreiding van de N.G. Het leek mij zoo'n goed plan en vooral ook dat die D Leuring
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zich daarvoor interesseerde. Hij is een bekend man onder de schilders en indertijd
een groote vriend van Toorop en vol enthousiasme. Heeft Jeanne nog met hem
kunnen praten? Je brief was zoo opgewekt en vol moed, maar nu ik niets meer
gehoord heb, hoewel je mij beloofde mij op de hoogte te zullen houden, vrees ik
wel dat alles
[1:2]
niet naar wensch is afgeloopen. Schrijf er mij eens een en ander over, beste Willem.
Is de N.G. in Maart niet verschenen? Ik heb geen aflevering ontvangen en twijfel ik
er dus aan. Maar Hein, die verleden week hier was sprak over je kroniek en vertelde
van een vers wat er van hem in staat. De afl. is dus òf niet verzonden òf weggeraakt,
terwijl ik gewoonlijk hem op tijd ontvang. Tenslotte een nieuwtje wat misschien ook
niet nieuw meer voor je is: Binnen kort hoop ik te trouwen en mogelijk kom ik nog
voor dien tijd in den Haag. Ik zou het dus erg prettig vinden mijn aanstaande vrouw
met jullie in kennis te
[1:3]
komen brengen. Maar dan zal ik je nog nader laten weten welken dag wij komen,
waarschijnlijk in den loop van den middag. Is dat goed? Beschouw het niet als een
officieel bezoek; wij maken geen visites en 'k breng Marie alléén bij enkele goede
vrienden die zij natuurlijk al lang kent uit onze gesprekken.
Ook nog wel bedankt voor de afleveringen van ‘Onze kunst’ die 'k verleden week
ontving.
Met hartelijke groeten aan Jeanne, en 'n stevige hand
je
Wim

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 6 april 1907
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 6 April 1907
Marietje vraagt mij je even te antwoorden op je briefk. lieve Cobi, zij ligt nog te bed
en het is toch beter dat je het gauw weet. Maandag middag moeten wij samen naar
den notaris om de huwelijks voorwaarden vast te stellen en Dinsdag teekenen wij
aan. Wij trouwen Donderdag over 14 dagen zoodat we in dien tusschentijd best
eens in den Haag kunnen komen en ook heel graag zullen
[1:2]
komen als we maar weten wanneer je ons hebben kunt - 't is wel jammer dat het
nu zóó treft dat we a.s. Maandag niet komen kunnen. Ik moet ook nog een paar
dagen naar Wijk en misschien doe 'k dat wel Woensdag en Donderdag. - In 't eind
van de volgende week zouden wij dus kunnen als we 't maar weten want er is altijd
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wat. Maar dan is Cobaatje & Tholen op reis en ben je misschien toch verhinderd?
't Is heerlijk
[1:3]
dat je geen slechte gevolgen hebt ondervonden van je uitstapje hierheen. Wij vonden
't zoo heerlijk lieve Cobietje alleen maar jammer dat 't zoo kort is altijd. Weet je dat
je je waaier hebt laten liggen? Zal ik je hem misschien zenden met postpakket?
Maandag avond zijn we bij Neyenhoff geweest, - de jonge Gerard was over en heeft
heel mooi gespeeld op mijn basje - ik kan daar nu eens uit zien hoe slecht ik geleerd
[1:4]
heb en 'k zou wel eens willen weten of 't nu heelemaal te laat is. Wat zou je er van
denken als ik nog eens wat les ging nemen? 't Heeft dit voor dat ik altijd meer zal
studeeren. Maar bij wien? Mossel? 'k Heb wel gemerkt dat ik er niets van kan. - Die
Appy was 'n stroosnijder! Nu, lieve Cobi, laat eens van je hooren of je ons nog
en

hebben wilt vóór den 25 . Daarnà gaan we, zoo als je weet, tot begin Juni naar
Wijk.
Veel hartelijke gr. ook van M. en 'n goede reis voor C. & Th. en veel plezier, met
een hand
je
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 april 1907
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 7 April 1907
Beste Willem,
Ik ontving het bericht van het overlijden van je schoonmoeder van ochtend gelijk
met je brief. Ik begrijp dat je erg onder den indruk moet zijn van dezen slag en hoe
bedroefd Jeanne zal zijn. Wil haar mijn hartelijke deelneming overbrengen en haar
zeggen hoezeer ik met haar mede voel. Wat 'n leegte zal dit overlijden in jullie
dagelijksche leven achter
[1:2]
laten! Het zal een troost zijn dat Jeanne veel met jou, beste Willem, over de lieve
doode kan spreken maar, hoe sterk zij ook is, ze heeft geloof ik wel heel veel
geestkracht, is het zoo niet? - Het verlies blijft onherstelbaar.
Het spijt me dat ik je in deze droeve dagen, lastig moest vallen met mijn brief; ik
kon het natuurlijk niet weten en ik stel het zeer op prijs dat je nog met zooveel
vriendschappelijke belangstelling
[1:3]
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schrijft over mijn persoonlijke omstandigheden. In het kort zal ik je even op je
belangstellende vraag antwoorden en je zeggen dat mijn aanstaande vrouwtje even
als ik zelf een aller treurigst huwelijk achter den rug heeft. Zij is gescheiden van den
man die niets van haar begreep en haar niet liefhad. Zij is de dochter van den
vroegeren en sedert eenige jaren overleden directeur van de Koninklijke brouwerij:
Schorr, 'n Münchener, wat niet wegneemt dat zij echt
[1:4]
hollandsch is in haar sympathieën; - ze is trouwens in Amsterdam geboren. Zij is,
voor alles, 'n echte vrouw en 'k hoef er niet bij te zeggen 'n lieve, door en door goede
vrouw, want dan verdenk je mij toch maar van vooringenomenheid. Als we in den
Haag komen zal ik je schrijven. Marie verlangt er ook zeer naar om met jullie kennis
te maken en dan zal je eens zien wat 'n buitengewoon lief en echt menschelijk
schepseltje zij is, - ten minste dat hoop ik.
Nu, beste Willem, tot later dus en heel veel hartelijke groeten, ook aan Jeanne en
'n stevige hand van
je ouwen
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 5 mei 1907
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Wijk bij Duurstede
Veerhuis a.d. Lek
5 Mei 1907
Beste Willem,
Wees met Jeanne van harte geluk gewenscht met den dag van morgen.
Ik dank je wel voor je brief en de goede wenschen die je daarin uitspreekt. Ik was
zeer verrast dat je wist wanneer we trouwden want we hebben geen gelegenheid
meer gehad jullie te komen opzoeken
[1:2]
zooals eigenlijk 't plan was. Maar van den zomer komen wij stellig, zoodra ik maar
eenigzins kan. Vooreerst blijven wij hier in Wijk, waar ik weer aan het werk ben, half Juni denken we weer in Amsterdam te zijn.
Heb je dat stuk in de Mercure gezien van Verwey? Waarin hij de Franschen eens
op de hoogte zal brengen van de holl. litteratuur en dan de absoluut verkeerde
voorstelling geeft van
[1:3]
een tuinspiegel, waarmeê onze voorvaderen hunne tuinen plachten te versieren,
en waarin je zìjn kop, monsterachtig groot ziet met direct achter hem de niet minder
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verkwikkelijke kop van v. Eeden en daar omheen tot in de verste verte de bespottelijk
kleine figuurtjes van zijn tijd genooten. Een waarlijk niet onaardige karikatuur die
prachtig dienst zou kunnen doen als frontispies van een van zijn bundels: de
hollandsche tuin of iets dergelijks.
[1:4]
Jan Hofker was heel blij met je briefje over zijn boek. Heb je de luxe-uitgave ervan
gezien? Het boek ziet er prachtig uit maar jij geeft natuurlijk alleen om den inhoud
- 'k ben verlangend te lezen wat je erover gaat schrijven. Nu, beste Willem, 'k zal
morgen 'n glaasje op je gezondheid drinken.
Ontvang met Jeanne ons beider hartelijke groeten en geloof me, met 'n stevige
handdruk
je ouwe
Wim

Willem Witsen aan Félicien Bobeldijk
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 11 juni 1907
Verblijfplaats: RPK, autografencollectie, Witsen nr. 131

[1:1]
Wijk bij Duurstede.
11 Juni 1907.
Amice,
Je brief was 'n heele verrassing voor me en het zal nog wel 'n poosje moeten
duren voor 'k gewend zal zijn aan het denkbeeld je niet meer geregeld in Amsterdam
te zullen zien. In de eerste plaats wensch ik je, ook uit naam van Marie, hartelijk
geluk; ik hoop zeer dat je huwelijk je alles geven zal wat je maar kunt wenschen en
dat je leven rijker en mooier worden zal dan je 't je ooit heb kunnen droomen. Het
lijkt mij 'n heerlijkheid voor je om daar rustig buiten te zitten met je vrouw en hard
te werken en mooie dingen te maken. Ik heb
[1:2]
gehoord dat je 'n aardig huis hebt gehuurd met 'n enormen tuin vol vruchten; dat is
'n goed begin - vooral ook omdat 't daar wel heel mooi zal zijn en je er prettig zult
kunnen werken. Het spijt me wel dat je geen gelegenheid gehad hebt om eens in
Wijk te komen kijken, maar hoe prettig 'k dat ook had gevonden, 'k begrijp best dat
de omstandigheden er niet toe geleid hebben. Wij zijn hier nu bijna zeven weken
maar aanstaanden Zaterdag gaan we naar huis. Ik heb, vooral den laatsten tijd,
heel wat gewerkt en nu 'k er goed ìn ben vind 'k 't wel jammer weer naar de stad te
moeten.
[1:3]
Maar 'k heb te veel werk dat niet meer uitgesteld kan worden, o.a. het portret van
freule Boddaert dat nu eindelijk eens goed moet worden en waar 'k ook wel goeden
moed in heb.
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De laatste dagen heb 'k bij 'n boer gewerkt in den boomgaard: prachtige kalfjes,
maar die 'n broertje dood hebben aan poseeren! Marie heeft zich veel moeite
gegeven om ze nu en dan 'n oogenblik in de gewenschte houding te laten staan,
maar gewoonlijk doen ze of ze gek zijn en 't maar niet wenschen te begrijpen.
En nu die vraag, waarmeê je mij 'n beetje verlegen hebt gemaakt - wel, beste
kerel, 'k zou niets liever
[1:4]
willen dan je iets van mijn werk geven, maar wàt? Heb je ooit bij mij iets gezien dat
je werkelijk graag zou willen hebben? 'k Kan 't me bijna niet voorstellen. Ik zou met
de Arabieren kunnen zeggen: ‘j'écoute et j'obéis, je wensch is in mijn hoofd en in
mijn hart’. Het beste is dat je bij gelegenheid eens komt kijken met je vrouw, wat 'k
je kan aanbieden. Je komt toch nog wel 's in Amsterdam: je zult beiden dus altijd
hartelijk welkom wezen. En nu, hiep, hiep hoerah! voor de bruid en den bruidegom!
Wees met haar van harte gegroet door ons beiden en geloof me, met 'n hand
je vriend
Witsen.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 17 juni 1907
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Wijk bij Duurstede
17 Juni 1907
Beste Willem,
Wij beiden zijn zeer getroffen door je hartelijken brief en het vriendelijk aanbod
van het prachtige geschenk wat je ons hebt toegedacht. Wij zullen het van ganscher
harte accepteeren, met dezelfde gevoelens van vriendschap waarmeê het wordt
aangeboden, - echter onder voorbehoud, beste Willem, dat, als mij blijken mocht
dat het Chineesch is van buiten gewone kostbaarheid, ik het mag blijven beschouwen
als eigendom van jullie dat ik in bruikleen heb ge[1:2]
kregen. Je moet mij ten goede houden dat ik je dit zoo schrijf; jij weet niets af van
die dingen en ik niet veel meer; maar wel weet ik dat er Chineesch bestaat dat een
zoo groote waarde heeft dat ik het niet zou kunnen en mogen accepteeren. Wat de
zending betreft dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik stel je voor de zes
exemplaren te behouden totdat ik gelegenheid zal hebben je weer eens te komen
bezoeken. Ik kan dan zelf iemand opscharrelen in den Haag die er mede kan omgaan
en wien ik het kan toevertrouwen. Wij blijven voorloopig nog hier en denken over 'n
dag of veertien weer in Amsterdam te zijn, waar
[1:3]
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ons adres onveranderd is, vooreerst. Je herinnert je ongetwijfeld het atelier in de
oude Parkstraat, tegenwoordig Oosterpark 82, waar destijds Israëls beneden en
Gerard Muller boven woonde. Wij hebben nu het geheele huis met een communicatie
deur naar boven en het bevalt ons tot nog toe, zeer.
Hein is hier verleden week nog even geweest; hij is weer veel opgewekter dan
de laatste jaren en tegenover mij weer de oude Hein, beminnelijk en over 't algemeen
sympathiek hoewel ouder en ernstiger door alles wat hij, zoo goed als anderen,
heeft
[1:4]
doorgemaakt. Onder ons gezegd geloof ik dat Dien 'n slechten invloed op hem heeft
gehad. Ik ben hem lange jaren kwijt geweest en zijn brouille met de N.G. is er dunkt
mij, ook aan te wijten. Maar ik houd veel van hem vooral nu ik zie dat hij au fond
dezelfde, en ook tegenover jou onveranderd is.
Einde Juli of begin Augustus kom ik in den Haag, waar ik dan weer werk heb en dan hoop ik je met mijn vrouwtje te bezoeken.
Met ons beider hartelijke groeten, ook aan de lieve en moedige Jeanne,
je ouwe vriend
Wim.

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk]
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 27 juni 1907
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Wijk bij Duurstede
27 Juni 1907
Amice,
Ik hoorde uit Amsterdam onlangs dat men de geëxposeerde etsen van mij in Arti,
beschouwt als te koop. Daar ik je in een vorig schrijven verzocht heb mijn exemplaren
te merken als eigendom van mij en je ook zonder dat verzoek daar waarschijnlijk
wel voor gezorgd zou hebben - moet dat 'n vergissing zijn. Maar, in geval er
exemplaren mochten verkocht worden, zal je mij een genoegen doen met goed toe
te zien dat er geen misverstanden uit voort komen, want ik ben erg gesteld op mijn
eigen drukken en zou er niet gaarne een van missen. Ik blijf hier
[1:2]
en

nog minstens 8 à 10 dagen en zou graag, als je zoo goed wilt zijn mij den 1 Mei
het maandgeld te zenden tegelijker tijd van je vernemen wanneer jullie eventueele
schilderijen voor Pulchri noodig hebben, daar ik er waarschijnlijk 2 à drie zal meê
brengen die mogelijk geschikt zullen geacht worden en ik dan mijn vertrek van hier
daarvan kan laten afhangen. Ik ben niet tegenstaande het October weer van den
laatsten tijd, lekker aan 't werk en hoop wel wat gemaakt te hebben dat, zelfs voor
strenge haagsche oogen, ‘belangrijk’ genoeg is om gezien te worden. Ik zeg 2 à
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drie: misschien is dit onbescheiden (dat moet de heer Eilers zelf maar uit maken)
ik heb een kleine 20 dingen hier staan.
[1:3]
In ieder geval is er één schilderij bij dat mij tamelijk compleet lijkt.
Maar afgescheiden daarvan en van de kwestie wat wij zullen exposeeren, zou ik
graag lijsten willen hebben van de volgende maten (ongerekend de lijsten die je
voor mij hebt staan):
[begin inspring]
55 - 66
44 - 30
40 - 50
5

5

44 - 55
r

5

58 - 38 (één en vijftig 38 )
5

40 - 31
5

16 - 22 twee stuks
14 - 23 twee stuks
alles doek maat.
[einde inspring]
Met excuses voor de moeite die 'k je geef en met beste groeten
t.t.
Witsen

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk]
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 29 juni 1907
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Wijk bij Duurstede
29 Juni 1907
Amice,
Ik kan met geen mogelijkheid zeggen welke lijsten noodig zullen zijn voor de
Pulchri tentoonstelling. Dat zal afhangen van den heer Eilers, wat hij ervan hebben
wil. Intusschen schreef ik juist ‘afgescheiden van de kwestie welke schilderijen
geëxposeerd zullen worden zou ik graag die en die lijsten besteld zien. Naar mijn
eigen meening zullen er 2 à drie in aanmerking kunnen komen’: van één is de lijst
hier; de andere is even groot (55-66) en de derde, voor 't oogenblik nog lang niet
5

5

klaar, is 44 × 55 (vijf en vijftig, half).
[1:2]
Je kunt dus alle opgegeven lijsten bestellen en erbij zeggen dat twee, nl. één van
5

5

n

de 55 - 66 en één van 44 - 55 , - gereed moeten zijn voor den 20 Juli. De andere
volgen dan wel. Stel je maar niet voor veel moois van me te zien te krijgen - dat valt
altijd tegen. Het weer werkt ook niet meê!
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Met besten groet
t.t.
Witsen

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 30 juni 1907
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
W. b. D. 30 Juni 1907
Amice Eilers,
Ik zend je hierbij een brief van het bestuur van Arti benevens mijn antwoord. Mijn
weigering om bijgaande verklaring te teekenen zou ten gevolge kunnen hebben dat
de heeren van den koop afzien. Mij dunkt dat, door er zelf even over te gaan spreken,
je dit kunt vermijden. Je zou b.v. 'n paar épreuves kunnen laten zien om te bewijzen
dat ze precies 'tzelfde zijn. Maar hebben jullie, met 't oog op 't encadrement den
prijs niet wat laag gesteld? Ik voor mij, gesteld dat ik er toe zou overgaan om mijn
exemplaren te verkoopen, zou in ieder geval duurder geweest zijn dan de firma!
[1:2]
Ik hoop binnen kort weer in Amsterdam te zijn en ben zeer benieuwd te weten wat
je van mijn laatste werk vindt.
Tot ziens, met besten groet
t.t.
Witsen.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Wijk bij Duurstede
Datum: 4 juli 1907
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Wijk bij Duurstede
4 Juli 1907
Beste Willem,
Ik moet je altijd nog hartelijk bedanken voor je laatsten brief. Je schoonzuster heb
ik indertijd bij gelegenheid van je huwelijk, ontmoet. Het is, dunkt mij prettig voor
haar, na het verdriet dat zij doorstaan heeft, dat zij bij jullie is komen inwonen en
dat jullie 't zoo goed samen kunnen vinden. Wij hopen nu gauw eens te komen.
Volgende week gaan we van hier, wil je dus zoo goed zijn, als je mij soms weer
eens afleveringen van ‘Onze Kunst’ zendt, dit te doen na 10 Juli en aan mijn
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[1:2]
adres: Oosterpark 82 te Amsterdam? De volgende maand komen we dan
waarschijnlijk in den Haag maar dat zal ik je nog bijtijds laten weten.
Beterschap met Jeanne en veel hartelijke groeten van ons beiden
je
Wim.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 29 juli 1907
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam
29 Juli 1907
Beste Willem,
De koppen zijn heden in goeden staat gearriveerd. Ontvang met Jeanne nogmaals
onzen hartelijken dank. Ze staan prachtig boven op de lambriseering van ons ontbijt
vertrek waar ik hartelijk hoop dat jullie ze eens gauw komt zien. Het is een prachtig
souvenir! Het doet mij heel veel plezier dat je zoo lief schrijft over mijn lief vrouwtje.
Ik kan je niet zeggen hoeveel goed zij mij gedaan heeft en bij voortduring doet. Zij,
van haar kant, was erg ingenomen met jullie beiden zoodat ik van harte hoop dat
[1:2]
jullie het niet bij een oppervlakkige kennismaking zullen laten. Je zoudt ons zoo'n
enorm genoegen doen, beste Willem, eens gauw met Jeanne hier te komen, al is
't dan maar, bij wijze van proef, voor eenige dagen. Maar 'k geloof dat 't je wel
bevallen zou, we hebben 't hier zoo rustig van alles af en Jeanne zal hier zeker
kunnen werken, als ze wil. Probeer 't maar eens. Vóór half September gaan we niet
uit de stad en dan ook maar voor korten tijd. Het zou Jeanne zeker veel goed doen,
bij wijze van nakuur.
Geloof me, met vele hartelijke groeten van ons beiden
je oude vriend
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 september 1907
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 13

[1:1]
Oosterpark 4 Sept. 1907
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Beste Mau,
Heel graag zullen we Zondag 15 komen om 8 uur. Het is wel de laatste van de
dagen die je opgeeft maar we hebben op 't oogenblik logé's die veel tijd in beslag
nemen. We zijn beiden zeer verlangend een en ander te hooren van je reis. De
briefkaarten die je ons zondt waren een aangename aanwijzing waar
[1:2]
je je bevondt; M. kent 't daar wel, - ik niet, maar 't leek me heel mooi, afgaande op
Masemann. Mocht er iets tusschen komen dan hooren we dat wel, - anders tot
Zondag 15.
Met hartelijke groeten van ons beiden
t.t.
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 oktober 1907
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
14 Oct 1907
Beste Willem, Ik heb je 'n mededeeling te doen die, vooral voor mij, bizonder
vervelend is: de kunsthandel, voor zoover ons schilders betreft, staat heelemaal stil
wegens de algemeene malaise in de geldwereld. Ik sta dien tengevolge voorloopig
ongeveer op straat zoodat ik je tot mijn grooten spijt deze maand mijn toch al zoo
bescheiden hulp moet onthouden.
[1:2]
Ik hoop van harte dat de toestand zich gauw zal verbeteren en mogelijk is 't, hoewel
niet waarschijnlijk, dat ik de volgende maand of liever volgende maanden, het
achterstallige kan zenden. Wij zullen 't beste maar hopen want de tegenwoordige
toestand is niet te houden. Laat eens iets van je hooren, hoe maken jullie 't, en
wanneer komen jullie eens hier? Marie laat je beiden hartelijk groeten. Van de week
komt Hein eens eten. We zijn ook in Hilv. bij hem geweest, heel prettig.
Dag beste Willem veel hartelijke gr. ook aan Jeanne,
je
W.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 15 oktober 1907
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
15 Oct. 1907
Och, beste Wim, ik begreep eigenlijk wel, dat je dat niet vol zoudt kunnen houden,
en ik kan je dus slechts zeggen, dat ik je van harte dankbaar blijf voor wat je hebt
willen doen.
Wij hebben een stillen, zwaarmoedigen zomer achter den rug, zooals je wel
begrijpen kunt. J., zoowel als haar zuster, die we, zooals je, geloof ik, weet bij ons
in huis hebben genomen, voelden zich beiden slap en neerslachtig. J. kon zelfs,
maanden lang, heelemaal niet werken. Zij krabbelt nu, gelukkig, wel weer wat bij,
maar is toch alleen 's morgens, vóór de koffie, in staat om te werken, als ze ten
minste vrij is van haar hoofdpijn: 's middags om half
[1:2]
drie ongeveer gaat zij weer naar bed tot het eten: en 's avonds wijdt ze zich aan de
huislijke gezelligheid, behalve eens in de week, dan gaat zij in Delft, professor
Bolland hooren, die daar gratis college over Hegel geeft. Van tijd tot tijd legt ze ook
bezoeken af, met het oog op de geprojeteerde uitbreiding der N.G. in Januari. Zoo
sukkelen wij voort, heel stilletjes en gedwee: al zitten we niet te kniezen en te klagen,
de rechte opgeruimdheid wil toch bij ons geen post vatten; de omstandigheden zijn
er niet naar, in allerlei opzicht en wij hopen maar op de toekomst, dat wij vrijer mogen
worden van zorgen voor de toekomst, en het met de lichamelijke sterkte wat beter
moge gaan. J. zit nu b.v. al weer een week in huis: Zaterdag kon ze niet naar Delft:
ze heeft kou gevat, en geeft voortdurend op uit neus en keel.
[1:3]
Ze houdt zich anders kranig: als ze b.v. iets mankeert, zegt ze 't nooit dadelijk (
alleen als zij 't onmogelijk langer kan verbergen. Maar, als ik maar ééns mijn neus
snuit, dan denkt ze dadelijk minstens dat ik vreeselijk verkouden ben.
Enfin, al zijn wij dan niet opgewekt, er is tenminste harmonie in ons huishouden,
en de eenige oorzaak van verschil tusschen ons beiden, en de derde, onderling is
dat geen van drieën zooveel eet, als de anderen zouden willen dat hij (zij) doet.
Enfin, ik eindig nu maar.
Met hartel. gr. voor M. en jou
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 9 november 1907
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

9 Nov. 07
Beste Wim, ik stuur je hierbij al vast de Rousseau's en l'Enfant. Het is wel jammer
van dat eene deeltje, dat niet boven water is gekomen. Ik heb de lectuur van de
Rousseau nu maar uitgesteld. Met Vallès was ik in de war toen ik over hem sprak
bij de aanbieding van het boek. Vallès kende ik tot dusver niet; ik had Barrès op 't
oog. Maar 't lijkt niets op elkaar; het is heel mooi. Ik ben halverwege van le Bachelier
en ik raad je aan de boeken alvast nog
[1:2]
eens te lezen. Ik heb er bijzonder veel genot van gehad èn nog. Ik zou wel eens
wat van zijn leven zelf willen weten. Het minst mooi is 't deel waar hij verzuimt op
de barricaden te komen; later misschien herstelt het zich in l'Insurgé zijn derde boek.
Heb jij dat?
Ja veel ben ik niet met je opgeschoten, maar wat moet ik er aan doen; je bent
nooit anders dan omringd met een cohorte van je kennissen en vrinden; de tijd dat
we met enkelen waren; Nol,
[1:3]
soms eens Hein; Arthur zeer ter loops, is ver weg. Als 't je nu maar beter gaat met
de gelden dan zooveel weken geleden. Ik mag lijden, dat je mij eens schrijven wilt
- ik mag 't lijden, maar wie weet in hoeveel drukte van werk en worstel-dingen je
sedert bent.
Door ziekte van anderen - de menschen nemen er hun gemak van - heb ik 't in
de laatste weken druk gehad en nog al veel moeten werken. De lezing van L'enfant
[1:4]
is 't winstje, dat ik nog er uit gehaald heb. Met de hoofdpijn is 't altijd 't zelfde.
Van Hein die toen eens afschreef, heb ik nooit meer iets gehoord; van Gorter die
niets afschreef - ook niet. Waarom ook?
De gymnastiek van de jongens gaat geregeld zijn gang, 's middags van 5-5½.
Eerst kamergymnastiek van Schreber, dat leek me beter voor mijn gelegenheid en
dan ringen, die ik in den gang heb laten maken.
[2:5]
Verkerk dien je nog wel je zult herinneren uit onze samenkomsten bij Riche, is
plotseling dood gebleven.
De kinderen zijn heel wel; Marie is in de laatste dagen wat minder, maar toch in
de bezigheden. Ons nieuwe meisje is gekomen met het plan om maar weer liever
naar 'r land terug te gaan, zoodat M., helaas, weer zoekende is.
Ik vind toch maar beter nog eerst le Bachelier uit te lezen, zoodat de boeken over
enkele dagen
[2:6]
komen.
Nu, beste Wim, de hartelijke groeten, ook van M. en aan M. en hopende dezer
dagen eens iets van je te vernemen,
je
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Jan
Het duitsche boek wordt nog steeds tot genoegen voorgelezen, 's avonds tusschen
6 en 6frac34;.

Willem Witsen aan Félicien Bobeldijk
Plaats: Amsterdam
Datum: 9 november 1907
Verblijfplaats: RPK, autografencollectie, Witsen nr. 132

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 9 nov. 1907
Amice,
Het spijt mij erg dat ik gisteren avond niet thuis was; dat is nu juist precies de
eerste keer sints ons huwelijk: Nieuwenhuis wilde absoluut nog eens biljarten. Het
was voor Marie prettig dat je haar wat gezelschap bent komen houden. Zij heeft je
zeker wel verteld hoe
[1:2]
verrast we waren door het heerlijke kistje vruchten, het geeft 'n uitstekende gedachte
van je tuin! Hartelijk dank! voor de aardige attentie. M. vertelde mij al iets van het
weinige succes dat je dezer dagen hadt met je laatste werk. Ja, wie koopt er in den
tegenwoordige omstandigheden, nog schilderijen! Ik heb in tusschen
[1:3]
uit goede bron gehoord dat er plan bestaat om je teekening in Arti voor de verloting
aan te koopen. Misschien is 't al gebeurd? Neyenhoff sprak erover en die drijft zijn
zin nog al eens door. Ik vond die teekening heel goed, goed gedacht en mooi van
kleur. Wat mij betreft ik ben ook druk aan 't aquarelleeren
[1:4]
maar zonder succes, ten minste er is er nog geen een klaar en ze worden dagelijks
iets minder. Maar 't is 'n lekker werk en 'k verbeeld me altijd (maar dat is misschien
zelf bedrog) dat er nog wel 's wat goeds uit zal komen. Als 'k maar leven blijft! 'k
Ben niet van plan 't zoo gauw te doen.
Hoe is 't met je vriend den organist? Ik denk dikwijls aan 't plan en verheug me
al bij voorbaat.
Nu beste kerel, wees met je vrouw hartelijk gegr. van ons beiden,
t.t.
W

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 december 1907

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 6 dec. 1907
Beste Willem,
Ik kreeg gisteren den prospectus van de N.G. Ik moet je even schrijven om je te
zeggen hoe blij ik ben over die uitbreiding, waarin ik veel heil zie. Ik hoop van harte
dat alles goed zal gaan en nieuwe teleurstellingen je bespaard zullen blijven. Die
lijst van medewerkers ziet
[1:2]
r.

er goed uit. Alleen vind 'k 't jammer dat noch D Bierens de Haan er op staat, noch
Jan Hofker en Arthur van Schendel. Ik hoop ook dat nu je conditiën ook weer
verbeterd zijn.
Indien dit nu goed gaat heeft niet alleen Jeanne alle eer van al haar bemoeiingen
maar is 't ook goed dat het plan van verleden jaar, de samen smelting met de XX
eeuw, niet is doorgegaan.
De volgende maand
[1:3]
hoop ik weer eens in den Haag te komen en zal niet mankeeren je op te zoeken.
Marie is gelukkig heel wel en verzoekt mij jullie beiden hartelijk te groeten waarbij
ik de mijne voeg.
Met 'n hand
je
Wim.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 7 december 1907
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
7 Dec. 1907
Beste Wim,
Ja, dat prospectus ziet er heel mooi uit, en dat heb ik te danken aan J., die de
menschen heeft opgezocht en beredeneerd om meê te werken. Wij willen op die
manier pogen de N.G. een opstoot te geven, dien zij van wege de concurrentie en
de daar door veroorzaakte stilstand in 't aantal abonné's zeer noodig heeft. Maar
finantieel is het heelemaal geen vooruitgang voor mij. De N.G. heeft integen-
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[1:2]
gendeel op zich moeten nemen, per contract, om de tekorten te dekken. Wij, J. en
ik, persoonlijk kunnen dat natuurlijk niet doen; omdat wij geheel moeten leven van
wat wij verdienen, maar nu is J. geweest bij Mevr. Goekoop (Dr. Johanna de Jongh)
en die heeft beloofd voor het eerste kwartaal f 100. te zullen geven. Hoe 't dan verder
moet gaan, daar moet weer raad op geschaft worden. Wij houden goeden moed
en denken maar niet te veel over eventueele tegenslagen: wij zijn in den strijd des
levens, en J., die met al haar gevoeligheid, een prachtig-praktische en kordate
natuur heeft, beurt mij steeds op, als
[1:3]
ik bedenkelijk de toekomst inzie. Zij is gelukkig juist de vrouw, die 'k noodig heb,
omdat zij een heelen boel qualiteiten heeft, die ik ongelukkig genoeg, te veel mis,
en zij weet daar een magnifiek gebruik van te maken.
Maar, 't is allerellendigst, ze heeft in dit najaar te veel gevergd van haar krachten:
omdat zij tusschendoor die praktische besognes ook nog zat te werken aan een
roman, (die bezig is in de Hofstad te verschijnen). Zij kon den slaap niet meer vatten,
en was zeer nerveus. Zoo moest ze zich onder behandeling stellen van Dr. van
Lissa, en die behandelt haar nu. De slaap gaat nu beter, maar ze eet te weinig. Ze
gaat eenige malen in de week naar
[1:4]
den dokter, en vandaag kwam ze terug met een nieuw recept, waarin strychnine
zit. Ik heb daarover gesproken met den apotheker Schneider, bij wien ik het bestelde,
en die erkende dat het strychnine was. De oude man zei toen: ‘U of uw vrouw is er
toch niet bang voor?’ Maar ik antwoordde natuurlijk: ‘O, neen, als de dokter het
voorschrijft, moet het natuurlijk goed zijn.’ Enfin, ik hoop nu maar, dat J. wat meer
eetlust krijgt. Op 't oogenblik leeft ze, sinds weken, hoofdzakelijk van soep, die wij
trekken op het gastoestel. Want vast voedsel komt er niet bij haar in.
Wat nu de menschen betreft, die je noemde: Dr. Bierens de Haan kan ik moeilijk
vragen, want dat is een tegenstander van
[2:5]
prof. Bolland, die ons zijn werkzame sympathie heeft beloofd. Jan Hofker heeft op
mijn aanvrage ‘tot zijn spijt’ moeten weigeren. En van Schendel is er jammer genoeg
uitgebleven. Dat komt, omdat wij, vanwege de haast, geen proef hebben gehad van
het prospectus, en dus niet hebben kunnen bijvoegen wat vergeten was.
en

A propos, beste Wim: ik heb den 5 December 's avonds aan je afgezonden een
pakket, inhoudende een exemplaar van de nieuwe editie van Jacques Perk (met
veel nieuw bijwerk van mij) en een stuk of vijf afleveringen van Onze Kunst. Je
e

schrijft daar niets over in je brief, dus toen je dien schreef, waarschijnlijk den 6 's
avonds had je dat pakket nog niet ontvangen. Die vertraging kan veroorzaakt zijn
door de
[2:6]
St. Niklaas. Als je niets blijft ontvangen, beste Wim, wil je mij het dan even melden?
Want dan moet het pak weggemaakt zijn, wat mij natuurlijk zeer zou spijten.
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Met hartel. gr. ook van J., aan jullie beiden
je
Willem

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 december 1907
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
v.h. 9 dec. 1907
Beste Willem,
Juist toen mijn brief weg was kreeg ik het postpakket met de nieuwe uitgave van
Perk en de afleveringen van ‘Onze Kunst’. Ik dank je hartelijk voor een en ander. Ik
heb nog geen gelegenheid gehad de narede te lezen maar hoop dat gauw te doen.
Het deed mij veel plezier te zien uit je brief dat jullie den moed houden in de toekomst
van de N.G. Mij dunkt dat de uitbreiding
[1:2]
wel goede resultaten zal geven hoewel ik het van de uitgevers wel wat inhalig vind
om jullie de verplichting op de schouders te laden eventueele tekorten te laten
dekken. Na al de moeite die Jeanne zich heeft laten welgevallen mochten ze toch
ook van hun kant wel iets riskeeren. Die arme Jeanne! 'k Hoop dat ze zich gauw
weer beter zal voelen: slapeloosheid is zoo afmattend; daar kan ik ook van
meêpraten. Zou je Arthur niet nog kunnen vragen? 'k Sprak hem van daag maar hij
scheen er nog niets van te weten en toen heb ik hem, voorzichtigheidshalve ook
maar niets verteld.
Nu, beste Willem het beste met J. en vele hartelijke groeten van ons beiden
je
Wim.

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk]
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 december 1907
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
v.h. 10 dec. 1907
Amice, Ik krijg bericht zooeven dat de ruit van de aquarel gebarsten is. Wilt gij zoo
goed zijn even iemand te sturen bij den Heer Vattier Kr., Sarphatikade 15, en de
teekening laten halen? En dezelve na er een nieuwe ruit in te hebben laten zetten
wederom aan het zelfde adres te retourneeren? Als ge met bekwame spoed dit
zaakje voor mij wilt behandelen, zal ik mij zeer verplicht gevoelen.
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Met besten groet
t.t.
Witsen

[1908]
Jan Theodoor Toorop aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 februari 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam Vossiusstr 42. 18 Febr. 1908
Waarde Witsen!
Mag ik een oogenblikje je aandacht vragen? Met dit briefje introduceer ik je een
zeker heer Froonen, die goed aanleg en een groote liefde heeft om te schilderen,
doch steeds zijn brood moest verdienen, zeer slecht, in een plateelfabriek, die
binnenkort ophoud te bestaan. Ten einde verder door te kunnen studeren tot hij iets
goeds kan maken dat verkoopbaar is, moet de man geholpen worden. Ik heb hem
een teekening gegeven, en een paar liefhebbers genoemd, aan wie hij die misschien
kan verkoopen. Ten einde eene kleine fonds voor zijne studiën bij elkander te krijgen,
zou ik het hartelijk van je vinden, indien je hem ook iets van je werk zou willen geven.
Wanneer nu op deze wijze verscheidene schilders onder onze kennissen hem eene
teekening daarvoor willen afstaan, dan is de man, tenminste voor twee jaren
geholpen om te studeren. Misschien kunt gij hem ook andere vrienden opgeven,
die ook iets daarvoor willen afstaan.
Veel hartelijks van
je toeg.
J.Th.Toorop
P.S. Ik ben in den winter weer hier en hoop je thans zeer zeker op te komen zoeken.
Ik zag heden je mooie studien in Arti.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 19 februari 1908
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 14

[1:1]
Oosterpark 19 febr. 1908
Beste Mau, Het heeft inderdaad van nacht nog gevroren en ook ben ik zoo even
weer uit den Haag terug gekomen waar ik altijd nog aan het werk ben. Ik haast mij
aan je te schrijven, in antwoord op je vraag, dat het ons een bizonder voorrecht zal
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zijn je aanstaanden Zaterdag hier te zien. Jij die 'n liefhebber en kenner bent van
goede muziek en, als 'k mij niet bedrieg, in 't bizonder van vocale muziek, je zal
misschien met vreugde
[1:2]
vernemen, dat wij dien avond een ons zeer sympathieke zangeres verwachten, de
leermeesteres van Marie, mej. Anke Schierbeek. Er komen nog 'n paar liefhebbers,
geen kenners!, die je misschien kent of niet kent, dat zal je niet kunnen schelen.
Wij stellen ons voor onze gasten in alle éénvoud, 'n klein souper aan te bieden, als
't dien naam mag hebben! - en zullen je daarom vriendelijk en beleefd verzoeken
minstens 'n uur langer te blijven dan je gewoonlijk doet, welk verzoek je misschien
wel zoo goed wilt zijn in te willigen, met één oog op den volgenden dag dat 'n Zondag
is! Wij rekenen dus op je, heel graag.
Met ons beider hartelijke gr.
je
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 februari 1908
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 15

[1:1]
v.h. 21 febr. 1908
Beste Mau,
Het spijt Marie en mij bizonder dat je morgen avond niet komt, vooral dat je zooveel
overtuigende redenen hebt het niet te doen. Ik voor mij lijd eenigzins aan de zelfde
kwalen wat betreft de in gezelschap zeer lastige doofheid en de daaruit voortkomende
nervositeit. Ik begrijp dus volkomen dat 't voor jou nog erger is dan voor mij - en kan
't alleen bejammeren en je bedanken voor je open hartigen brief. Wij
[1:2]
hopen je dan spoedig eens hier te zien en 'n gezellig partijtje te maken, onder ons.
In de meening dat je liefst Zaterdag of Zondag avond komt stel 'k je voor morgen
en

over 14 dagen, den 7 Mrt. aangezien wij de volgende week niet kunnen.
Ik hoor dan nog bij tijds van je of je dien avond vrij hebt of 'n anderen verkiest.
Tot ziens!
Met hartelijke groeten van ons beiden
je
Wim

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 26 februari 1908
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 26 Febr. 1908
Beste Wim,
Het deed mij erg veel genoegen je naam te zien onder degenen die mij op 8 Febr.
een blijk van sympathie met mijne muziek hebben gegeven. Ontvang daarvoor mijn
hartelijken dank.
Hoe gaat het je? Waar kan ik je eens zien of spreken?
Met hartelijken groet
als steeds je oude vriend
Alph Diepenbrock

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 31 maart 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Baarn, 31 Maart 1908.
Waarde Witsen,
Na in zoo langen tijd niets van U gehoord te hebben, deed de ontvangst van uw
schrijven van 30 Maart hier buitengewoon veel genoegen.
Wij herinneren ons met veel voldoening het samenzijn in de laatste herfst en
nemen zeer gaarne uw vriendelijke uitnoodiging om Mevrouw en u
[1:2]
te Amsterdam te bezoeken, aan.
Daar gij zoo vriendelijk zijt om, mocht de door u genoemde dag van 4 April minder
goed voor ons uit komen, ons de keus van een anderen datum over te laten, - zoo
zouden wij geen mindere dag dan Zondag 19 April, de Paaschdag in eigen persoon,
in overweging willen geven.
Behalve dat wij Zaterdag 4 April
[1:3]
niet goed zouden kunnen, bestaat er voor ons een schitterend complex van zoowel
fysische als psychische redenen om voor het gastmaal ten uwent den dag voor te
stellen, die het zinnebeeld is der voorjaars-herleving van de geheele natuur, de
menschen daaronder begrepen.
In de hoop, dat er van úwe zijde geen bezwaar tegen dézen datum is, verzoek ik
u aan Mevrouw onze vriendelijkste groeten te doen
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en die zelve te ontvangen van
Uw
K.J.L. Alberdingk Thijm.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 21 april 1908
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82 Amsterdam
21 April 1908
Beste Willem,
Het is al eenigen tijd geleden dat ik je boekje heb ontvangen en door veel werk
en andere bezigheden heb ik verzuimd je er voor te bedanken. Je mag hier vooral
niet uit afleiden dat ik er onverschillig over zou zijn want het tegendeel is waar en
ik stel het altijd op hoogen prijs dat je om mij denkt. Ook uit naam van Marie moet
ik je hartelijk bedanken. Ik ben den laatsten tijd nog al eens in den Haag geweest
om etsen te drukken maar heb, doordat ik altijd 's middags naar huis ga, geen
gelegenheid gehad je op te zoeken. Op 't eind van deze week echter, Vrijdag of
Zaterdag stel ik mij voor je in den middag eens te bezoeken; tegen drie uur of zoo,
of wat vroeger want ik moet om 4¼ weer met den trein naar huis. Ik zou je dan
meteen graag willen spreken over een kwestie waarin je mij kunt helpen als je wilt.
De zaak is in 't kort deze: Naar aanleiding van
[1:2]
de houding der tegenwoordige dagblad critiek in 't algemeen en van een artikel in
de Oprechte Haarlemmer in 't bizonder bij gelegenheid van de studiën-tentoonstelling
in ‘Arti’, heeft er een bespreking plaats gehad van eenige schilders van onze
generatie waarvan het resultaat is geweest dat Karsen een stukje heeft opgesteld
dat mede onderteekend is door Breitner. Hoewel anderen waaronder ook ik zich
hier bij geheel aansluiten is het stukje alleen onderteekend door deze beide heeren
in hun kwaliteit van commissie leden van de bedoelde tentoonstelling.
Karsen heeft dit stukje ter plaatsing aangeboden aan de Oprechte Haarlemmer
die het, waarschijnlijk op advies van of althans met medeweten van hun recensent,
den heer F.C., geweigerd heeft. Ook andere bladen (o.a. het Handelsblad) hebben
in denzelfden geest gehandeld, wat niet te verwonderen is aangezien de bedoeling
van het stukje is de onbevoegdheid aan te toonen van de tegenwoordige
[1:3]
dagbladcritiek voor zooverre deze in handen is van leeken.
Ik heb nu voorgesteld om het te sturen aan de redactie van de N.G. in de meening
dat, waar 't eigenlijk geldt een voortzetting van de campagne waaraan Karsen zoowel
als ik twintig jaar geleden hebben deelgenomen in de N.G., je mogelijk geen bezwaar
zult hebben dit protest te plaatsen. De heer F. C(oenen) behoeft het zich niet
aantetrekken als in het stukje betoogd wordt dat hij geen verstand heeft van
schilderen: wìj schilders zouden met evenveel recht kunnen gaan schrijven over
zíjn romans en dat zullen wij toch ook wel laten! Als je geen principiëelen bezwaren
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hebt zou je het misschien als varium (het zal niet meer zijn dan 1 bladzijde druks)
in de volgende afl. kunnen plaatsen. Schrijf mij dit even, beste Willem, dan breng
ik het meê aanstaanden Vrijdag of Zaterdag.
Wil Jeanne ons beider hartelijke groeten overbrengen en ontvang zelf een stevige
handdruk van
je ouwen vriend
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 mei 1908
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82 Amsterdam
5 Mei 1908
Beste Willem,
Ontvang met Jeanne ons beider hartelijke gelukwenschen met je verjaardag.
Jammer dat Jeanne nu juist niet goed is. Hoe gaat 't met haar? Als ik in den loop
van deze maand je het bewuste stuk kom brengen, hoop ik haar
[1:2]
weer hersteld te vinden.
Ik lees tegenwoordig met heel veel aandacht in de Imitatio!
Veel hartelijke groeten van Marie aan Jeanne en een hand van
je
Wim

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Genua]
Datum: [26 mei 1908]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Heerlijke zeereis gehad; dat moeten jullie ook eens doen.
Groeten van
A & A.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Como]
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Datum: [28 mei 1908]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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Groeten van Arth. & Annie.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Mürren]
Datum: [9 juni 1908]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Groeten van Annie en A.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 15 juni 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
15 Juni 1908
Den Haag.
Beste Wim,
Hedenmorgen heb ik het artikel van het Arti-bestuur aandachtiger gelezen, en
zend je hierbij wat ik er in de N.G. boven zou willen zetten. Zooals je zien zult, heb
ik mijn vóórschrift heelemaal neutraal gehouden, want, zooals je begrijpt, ik kan
onmogelijk zelf gaan ageeren in mijn orgaan tegen menschen, wier namen als die
van onze medewerkers op onzen omslag staan vermeld.
Het stuk van Coenen, waar het hier om gaat, ben ik machtig geworden, en ik kan
nu niet juist zeggen, dat het stuk van K. & B. het geheel en al beantwoordt. Maar
dát is de zaak van ‘Arti’ natuurlijk en niet de mijne.
Ik zal hier nu achter elkander opnoemen de kleine wijzigingen en weglatingen,
die ik mij moest veroorloven aan te brengen.
[1:2]
1. Dat ‘oude’ voor juffrouw Marius heb ik moeten schrappen: want dat zou natuurlijk
heel onaangenaam zijn voor onze medewerkster om te lezen, terwijl haar leeftijd
buitendien niets afdoet tot wat zij schrijft.
2. Verder heb ik gewijzigd ‘het op onhebbelijke wijze bespreken’ in ‘het op de
eerste de beste wijze bespreken’. Want dit laatste is zachter in den vorm, maar
degelijker van inhoud. Een ‘onhebbelijke’ kritiek toch zou nog zeer goed juist kunnen
zijn.
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3. In ‘Vooral waar hij het werk van twee schilders... naast elkander zet, is grappig’
heb ik ingevoegd ‘hij’ dus is hij grappig, wat blijkbaar door de schrijvers vergeten is.
4. Voor ‘als menschen, die meenen zelf een kunst te beoefenen’ heb ik moeten
zetten ‘als menschen die zelf een kunst beoefenen’,
[1:3]
want dat ‘meenen’ geeft er een met de werkelijkheid niet kloppende scherpte aan:
Coenen is inderdaad een buitengewoon kunstenaar, als hoedanig ik hem meermalen
in de N.G. heb gekarakteriseerd.
Ik zou nu toch moeielijk in mijn eigen orgaan door een ‘leek’ in de letterkunde
kunnen laten insinueeren, dat hij eigenlijk géén kunstenaar te heeten verdient. (Ik
stel mij door Karsen een ‘leek’ te noemen, geheel op Karsen's eigen standpunt, dus
hij zal dat wel met mij eens zijn.)
5. Lang nadat ons (verdonkeremaand) opstel teruggestuurd was, zoodat kon
worden vermoed, (dat het wel nimmer meer het daglicht zou zien). Wat hier tusschen
haakjes staat heb ik moeten schrappen, want ten eerste is de zinsconstructie niet
in orde: Er staat toch logisch: er kon worden vermoed, dat het nimmer het daglicht
zou zien,
[1:4]
omdat het teruggestuurd was.
De tweede helft van K.'s zin toch slaat op ‘verdonkeremaand’ maar grammatisch
kan dat niet en buitendien was er geen kwestie van verdonkeremanen omdat het
artikel is teruggestuurd, dus hoogstens was er ‘vertraging’.
6. Op bladz. 3 staan twee zinnen waartusschen geen logisch verband is, m.i.
In het vorig jaar is door het bestuur van Arti tot den Journalistenkring het verzoek
gericht, eenig toezicht te willen houden op deze critici. In hun gevoel van veiligheid
nu etc.
Tusschen deze twee zinnen zie ik geen verband: er is waarschijnlijk weggelaten:
de Journalisten kring heeft dit verzoek geweigerd. Zoo iets moet er dus nog tusschen
in de proef.
7. ‘evenals hij zich tegen den leugen richt en die haat, maar den leugen mond
slaat’.
[2:5]
Dit heb ik tot mijn spijt moeten schrappen als te sterk. Men kan toch Coenen niet
verwijten, dat hij bewust liegt, alleen dat hij verkeerd ziet.
8. Op bladz 3. onderaan wordt C. aangehaald, die zegt, dat de schilders altijd
over de kritiek klagen, en toch ook klagen als zij doodgezwegen worden.
Hij vindt dit inkonsekwent.
Karsen tracht dit om te draaien en de inkonsekwentie op Coenen terug te gooien,
maar dit is hem m.i. geheel mislukt.
Dit verzoek ik hem dus, in de proef te willen wijzigen, voor zijn eigen belang, want
anders vangen ze hem hierop.
9. De laatste zinsnede heb ik moeten schrappen, omdat hier Coenen iets verweten
wordt, wat hij niet verdient.
[2:6]
Men mag het met Coenen eens zijn of niet, maar in elk geval moet erkend worden,
dat zijn stuk geenszins verward is noch slecht gedacht.
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Mijn literair geweten zegt mij, dat hij in dit stuk heel zuiver zegt wat hij zeggen wil.
Dus is dit een niet op feiten steunende en daarom de schrijvers zelf in de oogen
van 't publiek zwakmakende scherpte.
Zie beste Wim, zoo moest ik het stuk wijzigen: er is niets principiëels uitgevallen,
alleen datgene wat onnoodig hatelijk klonk. En ik was genoodzaakt dit te doen, daar
de tegenwoordige kunstkritiek geheel uit leeken kritiek bestaat en ik dus alle kranten
tegen de N.G. zou maken, wat in onzen precairen toestand van worstling, om er
bovenop te komen, dien je kent, onmogelijk zou gaan.
[2:7]
Bedenk wel: ik waag het erop, dit stuk te plaatsen, (waar niemand aan heeft gedurfd
o

(zelfs Verwey, die een persoonlijke vriend is van Karsen, heeft het geweigerd) 1 .
o

omdat jij het bent die het mij vraagt, en 2 . omdat het niet tegen mijn overtuiging
ingaat.
10. ‘Typen’ heb ik veranderd in ‘heeren’: typen is te nijdig, en maakt dus geen
indruk op het publiek.
11. Zie volgende bladzij.
Nu, Wim, gaarne verneem ik je oordeel over dit alles, en ontvang mijn stukje dan
meteen graag terug, dan gaat het naar de zetterij.
Met hartel. gr. van ons beiden aan Marie en jou
je ouwe vriend
Willem
[2:8]

11. Iemand, die zich aan muziek, letteren etc. vergrijpt heb ik moeten veranderen
in zich over muziek, letteren, etc. uitspreekt.
Coenen's kritieken over letteren toch zijn dikwijls, dit weet ik zeker, zeer goed.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 juni 1908
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark Amsterdam
19 Juni 1908
Beste Willem,
Je brief is voor mij een groote teleurstelling geweest. Ik ben expres in den Haag
gekomen om je 't stukje te laten lezen, met de opdracht het weer meê terug te
brengen ingeval je het niet kon plaatsen. Toen je het gelezen hadt zeide je dat je
het met ons ééns waart maar dat je het pas in de Juli aflevering kon plaatsen omdat
die van Juni al vol was. Toen ik wegging vroeg ik je (we hadden toen lang en breed
alles besproken) ‘dus is 't afgesproken Willem’? en ook toen gaf je een stellig,
bevestigend antwoord.
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Je moet toch zelf begrijpen, beste Willem, dat het stuk zooals het aan verschillende
redacties is aangeboden onveranderd moet blijven, anders heeft het geen raison
d'être en bovendien: je bedenkingen dat het te scherp is zijn voor ons van geen
belang omdat wij geen enkele reden hebben niet scherp te zijn tegenover
[1:2]
menschen die zich niet ontzien ons op de meest onhebbelijke wijze in de couranten
te bespreken ons hatelijkheden toevoegen en zelfs uitschelden en dat alles met de
malle pretentie ons in òns vak, dat het hunne niet is, terecht te wijzen.
Waarom zouden wij ons niet mogen verdedigen waar het geldt onze overtuiging
en hoogste belangen. Moeten wij ons dan maar laten slaan en trappen als een troep
weerlooze schapen, en dat nog wel door menschen die heel voortreffelijk mogen
zijn in hun eigen vak maar die als zij zich ongewenscht, zonder eenige noodzaak
opdringen op ons gebied, blijk geven van de grootste onwetendheid. Vergeet ook
niet dat nòch Breitner of Karsen nòch ik, om van Bauer & anderen niet te spreken,
uitgescholden zijn, integendeel worden juist wìj gewoonlijk nog al goed behandeld
maar 't geldt hier een zaak van beginselen.
[1:3]
Ik kan het onmogelijk met je eens zijn dat het stukje van Karsen (de literaire fouten
waarover ik natuurlijk niet oordeelen kan uitgezonderd) zooveel wijziging behoeft;
het is niet onbillijk of hatelijk; bovendien geen brutale aanval maar een ernstig
verweer. Waarlijk, er heeft indertijd geen stuk van de schilder-medewerkers in de
N.G. gestaan dat niet feller en scherper was, en dat niet alleen in onze rubriek.
Zou je misschien te vinden zijn voor de volgende oplossing. Wij zouden je willen
voorstellen om het stuk ongewijzigd te laten zetten en ons proef daarvan te laten
zenden die wij dan zooveel mogelijk in den geest aangegeven door je bedenkingen
zullen wijzigen. Je kunt dan nog altijd zien of het teveel tegen je eigen belangen
strijdt en in dat geval het weigeren.
Ik voor mij geloof niet dat het stukje, zooals het is, je nadeel kan berokkenen, veel
eer 't tegendeel omdat het in de schilderswereld
[1:4]
algemeen zal toegejuicht worden.
Ingeval je tot plaatsing mocht besluiten zou ik je in overweging willen geven den
zin in je vóórbericht ‘En zoo steke het bestuur van Amsterdamsch voornaamste
kunstinstelling dan maar van wal’ te schrappen. Behalve dat het klinkt als een excuus
voor je zelf dat je 't plaatst, wat voor ons nu niet juist prettig is, gaat het niet uit van
het bestuur van Arti. Dat zou al niet kunnen omdat F.C. zijn aanval gericht heeft o.a.
ij

tegen den tegenwoordigen voorzitter van de Maatsch .
En om dezelfde reden kun je niet spreken van ‘Arti's bestuursleden’ waar in
werkelijkheid kwestie is van twee leden van het bestuur van Arti.
Ziehier, beste Willem, zoowat alles wat ik te zeggen heb. Je weet dat 't is niet
voor mij zelf. Zelf ben ik een bewonderaar van Coenen en heb niet de minste reden
dien man onaangenaam te zijn. Maar waar bemoeit hij zich meê?
Het wordt wezenlijk tijd dat er eens iets tegen gezegd wordt.
Marie en ik hopen gauw eens in den Haag te komen.
Wees met Jeanne hartelijk gegroet van ons beiden
je
Wim
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Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 21 juni 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
21 Juni 1908
Beste Wim,
Ik heb je brief nog eens overgelezen, het door mij gecorrigeerde stuk van Karsen
en Breitner nog eens overgelezen, en ik moet zeggen, dat ik niet anders dan
verbaasd kan zijn over je woorden: ‘Je brief was mij een groote teleurstelling.’
Al die moeite, die ik mij getroost heb, om van een zeer slordig en
haastig-geschreven stuk (hetgeen ik je in mijn brief heb aangetoond: sommige
zinnen kwamen niet uit; anderen gaven iets anders te kennen dan er bedoeld werd,
enz.) een goed-gestyleerd artikel te maken,
[1:2]
waar elk woord het werkelijk ‘doet’, die moeite wordt niet alleen niet geappreciëerd,
maar zou mij zelfs kwalijk genomen kunnen worden? Je kent mij toch wel zóóveel
o

gezag als literator toe, beste Wim, dat ik in staat ben te beoordeelen, 1 . wát goed,
o

en wat slecht geschreven te heeten verdient, 2 . wát het meeste en doeltreffendste
indruk zal maken op het publiek.
Het meeste en het doeltreffendste nu wordt er op het publiek indruk gemaakt,
door een beredeneerd en bedaard-geschreven stuk, zonder onnoodige scherpten.
Je zegt dat het stuk niet ‘onbillijk’ of ‘hatelijk’ is, maar permitteer mij, beste Wim,
het onbillijk en hatelijk te blijven vinden, en zelfs ònwaar, - als er van een uitnemend
literator als Coenen gezegd wordt, dat hij zijn
[1:3]
eigen kunst ‘slechts méént te beöefenen’, dat hij zich ‘vergrijpt’ aan ‘de letteren’ en
als zijn zeer helder en goed-geschreven stuk een ‘slecht-gedacht’ en ‘verward opstel’
wordt genoemd.
Waartoe dient, vraag ik, een bewering als: ‘leugenmond’, waar geen enkel bewijs
wordt geleverd, dat Coenen inderdaad zou hebben ‘gelogen’, d.i. bewust en met
opzet een andere voorstelling van de dingen gegeven, dan die hij innerlijk voor de
ware houdt.
Waartoe wordt Mej. Marius ‘oud’ genoemd, ‘een oude dame’, terwijl haar leeftijd
toch waarlijk aan haar bevoegdheid niets afdoet? Zie, Wim, dit o.a. zijn scherpheden
die den totaalindruk van het artikel verslappen voor het publiek, en werkelijk
geenszins ‘ver[1:4]
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sterken’. Het verweer van de schilders had een logisch-betoogend,
ernstig-argumenteerend, zeer serieus- en goed-geschreven stuk moeten zijn. Dit
is het evenwel, tot mijn spijt, niet.. Het is haastig-geschreven, zooals men een brief
schrijft, waarvan men niet lang en nauwkeurig en met den grootsten ernst ieder
woord wikt en weegt. En ik heb er van gemaakt wat er van te maken viel.
Jullie doen verkeerd, beste Wim, in mij een tegenstander te zien. Ik ben
integendeel de eenige, de uitsluitend-eenige in Nederland, die den moed heeft, jullie
te helpen, en dat ondanks mijn eigen moeielijke omstandigheden. Ik ben het in
principe met jullie eens, maar juist omdat het hier een zaak
[2:5]
van beginselen en niet van personen geldt, vind ik het noodig, dat de verdediging
zich beperkt tot beginselen, en zich niet laat verleiden tot een ongemotiveerden of
onjuisten aanval op personen. Ik heb het artikel van K. en B. dan ook nog wat steun
bijgebracht in mijn voorwoord, waarin ik zeg, dat het hier wel lijkt te gaan tegen
personen, maar dat het voor wie dieper kijkt, wel degelijk blijkt te betreffen de
beginselen.
Toen je mij het stuk bracht, en ik het voorlas, zal je je wel herinneren, dat ik je
eenige malen om toelichting heb moeten vragen, en dat ik ook enkele keeren zelfs
zei: ‘O, dát zal worden bedoeld!’
Bovendien had ik het stuk van Coenen toen nog niet gelezen, en kon dus volstrekt
niet beöordelen, of K.'s en B.'s woorden raak sloegen
[2:6]
of niet..
Ik heb je een stellig, bevestigend antwoord gegeven, dat ik het stuk zou plaatsen.
Welnu, dáár blijf ik immers bij?
Alleen wensch ik, en dit ter wille van de schilders zelf, dat hun stuk den indruk
maken zal, dien zij ervan verwachten. Het is toch niet dat ik uit een caprice, of om
een privaat pleizier van mij, in het stuk ben gaan verbeteren, let wel: verbeteren?
Het is toch de zaak der schilders, die ik daarmede dien?
Het stuk onveranderd plaatsen, hoe zou dat gaan, waar soms de zinsconstructie
in de war is, waar zelfs soms het logisch verband ontbreekt? Zou ik b.v. in mijn
tijdschrift kunnen laten staan: ‘idialiteit’, ‘insunieeren’, ‘voor te komen’ (in plaats van
voort
[2:7]
te komen’). Zou ik kunnen laten staan, dat Coenen zich ‘aan de letteren vergrijpt’
en wat ik meer heb genoemd?
Geloof mij, beste Wim, ik ben niet voor niets bijna 25 jaar redacteur geweest, ik
heb, heusch, wel een beetje een kijk op het publiek gekregen, en hoe de inhoud of
liever de vorm, van een stuk moet zijn, om indruk op dat publiek te maken.
Het is ook mijn volstrekte overtuiging dat de schilders recht hebben zich te
verdedigen, en het is dáárom dat ik - wat niemand anders heeft gedurfd of gewild
- mijn orgaan te hunner beschikking stel. Maar hun verweer moet dan ook, zooveel
het maar eenigszins kan, gehouden zijn in den goeden
[2:8]
toon en gesteld zijn in den goeden vorm.
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Ik heb getracht dien toon er in te brengen, dien vorm er aan te geven, en zóó als
het stuk thans geworden is, zóó wil ik het plaatsen.
Je weet, dat het opnemen van dit opstel een daad van moed van mij is. Niemand
heeft het gedurfd. Ik alleen schaar mij aan de zijde der schilders, ondanks dat de
zaak van de Nieuwe Gids een zaak van leven-en-dood voor mij is, en het, als ik al
de kranten tegen mij krijg, iets onherstelbaars beteekent voor mij. Jij weet alles van
mijn worstlen en tobben, jij hebt mij zelfs vaak den grooten steun van je
daadkrachtige hulp gegeven, ik kan
[3:9]
dus ronduit hierover met je spreken.
Dat de schilders algemeen de opname van dit stuk in de N.G. zullen toejuichen:
ik twijfel er niet aan: maar zullen zij zich daarom op de N.G. abonneeren? Dat weten
jij en ik wel beter, Wim. Ik maak mij dan ook daaromtrent geen illusies.
Ik meende, dat het stuk wel degelijk uitging van het bestuur van Arti, en dat alleen
K. en B. het onderteekenden, (inplaats van al de schilders) juist, omdat zij
bestuursleden van Arti zijn, en hún namen dus het meeste ‘poids’ bezitten. Ik ben
evenwel bereid: ‘Arti's bestuursleden’ te veranderen in ‘de vertegenwoordigers der
kunstschilders’ en het slot
[3:10]
van mijn voorwoord te wijzigen in ‘En zoo geef ik aan de heeren Karsen en Breitner
het woord.’
Van avond gaat het stuk ter zetterij: ik geef je machtiging om K. en B. te laten
lezen wat ik hier schreef.
Dat jij en M. ons Dinsdag willen komen opzoeken, vinden we heel prettig: van jou
hoor ik dan wel aan welk adres de proef en copij moet geadresseerd worden: want
op het oogenblik weet ik geen adres.
Met hartel. gr. aan M. en jou van J. en mij.
je
Willem

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [26 juni 1908]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
B.W., ik moet je uit naam van Karsen hartelijk bedanken voor al de moeite en je
vriendelijkheid om het stuk te plaatsen. Hij zei dit van avond uit zichzelf en ik ben
met die erkenning zeer in mijn schik. Wees zoo goed aan 't eind van 't stuk eens
even te kijken of we dat goed hebben gedaan; de bedoeling is bij het sterretje een
noot te plaatsen van de inhoud die er onder staat. Ook de namen die er onder staan
moeten verwisseld, Karsen boven en Breitner onder. Het stuk is enorm vooruitgegaan
door je bemoeiïngen en 't zal in zekere kringen 'n groot succes zijn. Krijgen wij nog
revisie? Heel graag, als 't kan.
Vele hartelijke groeten aan Jeanne en je schoonzuster en voor jezelf van ons beiden.
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Ook wij hebben een uitstekende herinnering aan den prettigen middag bij jullie.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 28 juni 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
28 Juni 1908
Beste Wim,
Er is iets vervelends gebeurd. - Gistrenmorgen kwam de jongen van de drukkerij
met de revisie van Karsen's stuk, en het verzoek om die even te willen corrigeeren,
want dat er op gewacht werd. Wat moest ik doen? Zei ik, dat de proef naar den
schrijver moest doorgestuurd worden, dan hadden ze een goed voorwendsel, om
de afl. heel laat te doen uitkomen. Ik heb de proef dus zelf nagekeken, en opgelet
of alles goed verbeterd was.
[1:2]
Twee correctie's vond ik te maken. Zij hadden blijkbaar in der haast K.'s correctie's
toegepast. Maar nu is het toch in orde.
Met hartel. gr. van J. en mij aan M. en jou
je
Willem

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 juni 1908
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 28 Juni 1908
Beste Willem,
Waarschijnlijk, met 't oog op de drukte op 't laatst van de maand, krijgen wij geen
revisie meer, is 't wel? Zou je dan den laatsten zin van de bijgevoegde noot eenigzins
willen veranderen. Er staat dat de heer A.v.V. indertijd een ergerlijke beoordeeling
van het werk van Alb. Neuhuys heeft moeten herroepen of iets dergelijks. Dit zou
moeten worden: ‘Wij volstaan met er aan te herinneren dat deze leek indertijd voor
een ergerlijke beoordeeling van het werk van Alb. Neuhuys naar verdienste is op
de vingers getikt.’ Karsen is er n.l. niet zeker van of hij het herroepen heeft.
Ik vrees wel dat ik je meer moeite heb gegeven met dit stukje dan in mijn bedoeling
lag, en dat spijt me maar aan den anderen kant ben ik heel blij dat ten slotte alle
moeielijkheden uit den weg zijn geruimd en dat je het stukje plaatst.
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[1:2]
Je denkt zeker wel aan de 100 overdrukjes die Karsen er graag voor zijn rekening
van zou hebben. Als jullie nu in Augustus eens hier kwaamt zouden wij de vlag
uitsteken. Wij zouden 't heerlijk vinden en 't zou jullie ook wel meê vallen. Ik zou
gaarne je de onkosten van de reis etc., mogen vergoeden. Je neemt dit niet kwalijk
beste Willem, je weet wel dat het hartelijk bedoeld is.
Veel hartelijke groeten aan je drieën van ons beiden
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 1 juli 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

In haast
1 Juli 1908
Beste Wim,
De verbeterde noot bij het stuk van K. & B. heb ik naar Luctor et Emergo
opgezonden - maar een poosje later kreeg ik inliggende briefkaart. De boel was
reeds afgedrukt. Erg vervelend, hè?
Zoo juist is de aflevering verschenen. Voor de afdrukjes heb ik gezorgd. Dat staat
óók op de kaart, n.l., ‘van den verden inhoud van uw brief namen wij goede nota’.
Die zal je dus ontvangen.
Met onze hartel. gr. aan Marie en jou
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 15 juli 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
DenHaag. 15 Juli '08
Regentesselaan 176
Beste Wim,
De opname van het stuk van Karsen en Breitner begint al gevolgen te hebben....
In de Groene een artikel erover, dat ik je hierbij zend, en dat je s.v.p. eens
nauwkeurig moet lezen. Het is niet prettig, dat ik niet precies op de hoogte ben
geweest van alles wat aan de plaatsing van het stuk, bij ons, is voorafgegaan. Want
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inderdaad, waarom vermeldden K. en B. het antwoord van de Groene niet? Jou
hebben zij nadrukkelijk verzekerd, dat hun stuk nergens plaatsing kon vinden, en
zoo heb jij mij dan ook meê moeten deelen. Maar dat blijkt nu, niet heelemaal juist
te zijn geweest. Enfin, Schwamm drüber!
Plasschaert zond een artikel in voor de N.G., dat ik om
[1:2]
den voor K. en B. zeer onaangenamen inhoud, die buitendien met de zaak-zelf niets
te maken had (er werd geïnsinueerd, dat K. bijna geen talent had, en dat B. geheel
‘op’ was) natuurlijk heb teruggestuurd. Maar Plasschaert is een protégé van Dr.
Leuring, die zijn best doet in zijn kring voor de N.G. te werken, en ons medewerkers
te bezorgen, zooals Dr. Vollgraff, Lod. Mortelmans, e.a. Zal Dr. Leuring daar nu
meê door blijven gaan?
Coenen stuurde mij een ingezonden stuk, dat ik, omdat hij een der door K. en B.
aangevallenen, en buitendien onze medewerker is, natuurlijk plaatsen moet. Jij zei
trouwens zelf. ‘Laat Coenen er dan een stuk tegen schrijven, als hij wil.’ Zijn stuk is
zeer rustig, goed geschreven en zonder hatelijkheden op K.'s of B.'s talent.
[1:3]
Van A.v. Veen kreeg ik bijgaanden brief. Toen ik je rectificatie van de noot ontving,
was het, helaas, te laat en het stuk reeds afgedrukt. Maar het is zeer te betreuren,
dat K. niet beter heeft nagedacht, eer hij zoo iets neerschreef. Dat moet men toch
doen, als men in 't publiek wil schrijven, en vooral in een geval van polemiek, zooals
dit is.
Nu zal je wel zeggen: Wat kan Plasschaert je schelen, wat kan v. Veen je schelen
- maar zij gaan in hun kringen nu natuurlijk tegen de N.G. ageeren en wij verkeeren
in een toestand dat wij geen tegenwerking kunnen velen. Maar enfin, dat is nu
eenmaal zoo.
Ook boven het stuk van Coenen
[1:4]
heb ik een inleidinkje gezet, dat hier volgt:
[begin inspring]
‘Wij ontvingen het volgende rustige stuk van den heer F. Coenen in antwoord op
het artikel der heeren Karsen en Breitner.
Het beginsel waarvan de heeren K. en B. de vorige maand uitgingen is m.i. dat
ernstig werk van talentvolle menschen beter verdient dan een scherp-gepunten
banbliksem-of-wat. Van weerskanten vooral kalmte, mijne heeren, en niet te
absoluut-zijn, dat is de eenige manier waarop men verder kan komen in het elkander
leeren verstaan.’
[einde inspring]
Met onze hartel. groeten aan M. en jou.
je
Willem
Gaarne zag ik, dat Karsen zijn vergissing alsnog rectificeerde. Wil je hem dat s.v.p.
vragen, beste Wim? Maar dan liefst geen nieuwe scherpte erbij!

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: Amsterdam
Datum: 17 juli 1908
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 17 Juli '08
Beste Willem,
Karsen kwam juist gisteren avond even hier; hij zal je eerstdaags een woordje
sturen naar aanleiding van het briefje van A.v. Veen. Het is komiek zoo weinig al
die menschen, die geantwoord hebben op het stukje van Karsen er van begrepen
hebben en 't doen voorkomen of Karsen & Breitner ontevreden schilders zijn, terwijl
de zaak toch alleen maar is dat ze protesteeren tegen het geschrijf van menschen
die over zaken spreken waarvan ze geen verstand hebben. Dat is
[1:2]
toch niet moeielijk te begrijpen! Je moet lezen wat Kees Verster in de Hilv. courant
schrijft, dat is gewoon idioot.
De ‘Groene’ is ook treurig, 't schijnt wel geraakt te hebben. Maak je toch niet
ongerust over de N.G. beste Willem, de zaak is toch gezond en wie den schoen
past trekt hem aan! Dat zie je aan Plasschaert. - Ik ben erg nieuwsgierig naar het
stukje van Coenen, dat is tenminste een verstandig mensch al schrijft hij ook al over
schilderkunst. Wat hij over Karsen schreef in de Haarl. ct. vond ik
[1:3]
al heel aardig.
Met dat al hoop ik van harte dat je vriendelijke bemoeiingen in deze geen slechte
gevolgen mogen hebben wat betreft de N.G. Ik kan 't niet begrijpen hoe 't mogelijk
r.

zou zijn omdat het stukje van Karsen toch billijk is. Dat zal D Leuring toch ook wel
moeten inzien als hij 'n verstandig mensch is.
Met hartelijke groeten van ons beiden aan jullie drieën
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 22 juli 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
22 Juli 1908

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Beste Wim,
Het stuk van Karsen is naar de zetterij. Den kalmen toon waardeer ik zeer.
De kleine veranderingen die ik er in moest maken, zijn deze:
K. spreekt, op één plaats, van ‘de eerstondergeteekende’ van dit stuk. Daar
Breitner's naam er niet onder is gekomen, moest dit natuurlijk worden ‘de
ondergeteekende’.
‘de vorige aflev. reeds gevuld waren’, schreef Karsen, maar dat moet zijn: ‘de
vorige afl. reeds gevuld was’. Want toen jij in 't laatst van Mei hier was,
[1:2]
kon er alleen nog maar kans zijn hoogstens op een plaats in de Juli-afl. en niet in
de Juni-afl.
Dan heb ik ergens een afhankelijken zin moeten invoegen, om grammatisch
verband te leggen tusschen een hoofdzin en een bijzin van Karsen. In de proef zal
je dat zien: het is slechts een kwestie van den vorm.
En ‘emeritus-heraldicus’ heb ik moeten veranderen in ‘heraldicus’. Want al vond
ik het niet ongrappig-uitgedrukt, ik ben altijd goede vrienden geweest met C.W.H.
Verster, die een braaf en leuk mensch is (hij woonde in Bussum óók op Villa
‘Parkzicht’). Dat weerhoudt mij nu wel niet, om andren tegen hem te laten
polemiseeren in de N.G. maar nu moppen te laten tappen
[1:3]
op zijn hoogst-onschuldig liefhebberij-beroep, dat zou toch slecht gaan.
Met hartel. gr., ook van J., voor M. en jou,
je
Willem

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [24 juli 1908]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
B.W. Ik ontving je briefje gisteren avond met K.'s copij maar van ‘Luctor’ heb ik nog
niets ontvangen; ik dacht dat met de eerste post de proef wel komen zou maar niets,
hoor, en nu is 't half twee. Daarbij komt dat M. en ik morgen voor eenige dagen de
stad uitgaan. Wil dus zo goed zijn de proef (indien ik die van daag of morgen ochtend
niet krijg) te laten zenden aan 't adres van Karsen: Nassaukade 353, alhier. Ook
verzocht Karsen mij nog weer 100 afdrukjes te vragen voor zijn rekening van dit
nieuwe stukje. Mocht je mij iets te melden hebben dan worden brieven mij
nagezonden.
Veel hart. gr. van ons beiden
je
W

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 juli 1908
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
24 Juli 1908
Beste Willem,
Zooeven ontving ik de proef die hierbij gecorrigeerd terug gaat. Ingeval je, om
mijn gekrabbel in de proef, revisie noodig vindt, wees dan zoo goed die aan Karsen
te laten zenden Nassaukade 353, alhier. Nogmaals onzen dank voor al je moeite
en bereidwilligheid.
Met hartelijke groeten
je
Wim
Mijn adres tot a.s. Woensdag is ten huize van den Heer K. Groesbeek te Noordwijk
a/Zee, maar brieven worden mij ook van hier nagezonden.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 5 augustus 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Regentesselaan 176
Den Haag
5 Aug. 1908
Beste Wim,
't Is vervelend, dat je die afl. nog niet hebt, en Karsen nog niet zijn afdrukjes. Ik
heb er onmiddellijk, na ontvangst van je briefkaart, weer over geschreven. Dat komt
dus wel in orde.
Hierbij sluit ik in een uitknipsel uit het Handelsblad van gisteravond. Je kunt er uit
zien, dat ik gelijk had, toen ik Karsen's stuk niet geheel van ganscher harte plaatste.
Zooals je ziet krijg ik nu op mijn kop voor de malle, hoog[1:2]
moedig-slordige manier, waarop hij deze polemiek heeft willen voeren. Wat verbeeldt
die domme jongen zich toch wel? Hij schijnt te denken, dat schrijven een kunst is,
die maar bij vergissing een kunst wordt genoemd, dat het er heelemaal niet op
aankomt, wat men zegt, en hoe men dat zegt, als men zijn gemoed maar kan luchten.
Ik heb het vooruit wel gevreesd, ( ik gaf het je, geloof ik, te kennen - dat het mij
heelemaal geen goed zou doen.
Ik heb vanmorgen een ingezonden stukje aan het Handelsblad gestuurd met
verzoek om plaatsing.
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't Is een vervelende kwestie.
Met hartel. groeten van ons beiden aan M. en jou
je
Willem

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 augustus 1908
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Amsterdam 6 Aug. 1908
Beste Willem,
Het spijt mij dat je een stukje in het Handelsblad hebt ingezonden en bent ingegaan
op dat gemeene artikeltje dat geschreven is door een zekere, v. Bruggen die volgens
Arthur van Schendel een bizondere pik op je schijnt te hebben. Indertijd heeft Arthur
je al willen waarschuwen om niet, zooals je toen bij een critiek op Gorter hebt gedaan,
om niet aftegaan op verslagen van het Hdlbl. omdat zoo'n vent als v.B. je er graag
zou laten inloopen. De tegenwoordige dagblad redacties schijnen 't zoo nauw niet
te nemen: v. Duyl, de oude gelukkige echtgenoot van Th. Schwartze, oud president
van den Journalisten kring, schreef in dien geest een briefje aan Wiesing, den
hoofdredacteur van de ‘Groene’ waarin hij hem de opname verweet van het stuk
van Plasschaert (waarschijnlijk hetzelfde dat jij geweigerd hebt)
[1:2]
erbij voegende dat het prestige van de pers naar de maan gaat als een redactie
dergelijke gemeene insinuaties opneemt (de verdachtmaking dat de kunsthandel
de kwestie op touw zou hebben gezet en Karsen en Breitner, als pionnen in 't
schaakspel, naar voren geschoven).
Waar is dan een redactie voor? vraagt v.D. Ik vrees dat je geen plezier zult hebben
van je ingezonden stuk, beste Willem, je weet niet wat 'n gemeene boel de
journalistiek is!
Ik vind 't heel beroerd dat ik je onaangenaamheden op den hals heb gehaald door
't stuk van Karsen maar ik ben aan den anderen kant toch blij dat ik het je gevraagd
heb. Het is een protest geweest van vakmenschen tegen leeken critiek, hoe mooi
dan ook geschreven. Wij hebben waarlijk geen resultaten verwacht, niet verwacht
dat de heeren in 't vervolg hun mond zouden houden. De bedoeling was alleen te
protesteeren. Maar dat al die
[1:3]
heeren (Frans Coenen heb ik nog niet gelezen maar ik houd hem voor te verstandig
en te fijn om er aan meê te doen) zoo venijnig zijn gaan sputteren is wel 'n bewijs
dat zij zich iets hadden aan te trekken. Wat heeft Karsen nu eigenlijk gedaan, wat
Breitner die zijn naam leende, wat jij die om mijnent wil het stukje plaatste, om door
het slijk te worden gehaald door eenige obscure, journalisten, 'n v. Brugge, 'n Querido
(dat is 'n mooi stuk!), 'n Kikkert! Is dat niet 't beste bewijs hoe inferieur die kranten
wereld is dat ze niet de minste deferentie hebben voor groot talent.
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Ja, die vorm van Karsen is 't zwakke punt! Maar hij verbeeldt zich heelemaal niet
dat hij schrijven kan. Hij heeft de pretentie niet, die al heel mal zou zijn, om literair
te schrijven! Vergeet ook niet dat oorspronkelijk zijn stukje bestemd was voor de
couranten en zijn die zoo literair? Is 't nu niet 'n beetje treurig dat al die tegenstanders
met het zelfde verwijt aankomen dat
[1:4]
het slecht geschreven is? Is dat niet alleen de uiterlijkheid - 't is toch ook z'n vak
niet - en heeft hij daarom minder gelijk als hij zegt dat de critiek in handen is van
onbevoegden (al schrijven die menschen nòg zoo goed). Dat het jou kwaad zou
gedaan hebben geloof 'k niet, je merkt ook weinig van de instemming en die groep
is van heel wat beter allooi!
Tijdens ons verblijf te Noordwijk heb ik een gesprek gehad met Groesbeek waaruit
mij is gebleken dat je in de kwestie van verleden jaar Thijm verkeerd hebt beoordeeld.
Ik zal je bij gelegenheid vertellen hoe de vork in den steel zit. Het is wel heel anders
dan wij ons hebben voorgesteld.
Nu beste Willem, ik hoop je gauw weer eens te zien, trek je die vervelende kwestie
maar niet aan, Arthur zal je wel uitleggen dat daar weer 'n persoonlijke wraakneming
achter zit. Je spreekt hem toch eerstdaags, is 't niet. Ten minste, hij sprak erover
dat hij je gaarne zou bezoeken.
Met ons beider hartelijke groeten
je
Wim
Van Luctor nog niets ontvangen.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 7 augustus 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
7 Aug. 1908
Beste Wim,
Hierbij zend ik je mijn ingezonden stukje met het antwoord van de redactie
daaronder, een vreeslijk-dunne soep, tweemaal zoo lang als het mijne.
Ik noemde Karsen hoogmoedig-slordig, omdat hij het veel beter vermag te doen,
dan hij hier heeft gedaan. Hij mag dan geen eigenlijk gezegd literator zijn, maar als
hij wil, heeft hij zijn woord zeer goed te zijner beschikking. Dat heeft hij vaak getoond,
maar hier doet hij of hij bóven de kunst van schrijven staat. Daarom noemde ik
Karsen hoogmoedig, en dat is
[1:2]
hier zoowel in zijn eigen nadeel als in het mijne geweest. Zijn stuk heeft daardoor
niets geen effect gehad.
Enfin, dat hoort nu weer tot de geschiedenis.
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Gisteravond kreeg ik bericht van Luctor et Emergo, dat zoowel aflevering als
afdrukjes verzonden zijn: als je dezen krijgt, moet alles je dus reeds bereikt hebben.
Met hartel. gr. aan M. en jou van J. en mij
je
Willem

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 augustus 1908
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 15 Aug. 1908
Wat heb je mij nu weer verrast lieve Cobi! We hebben hem op mijn verjaardag
dadelijk eens geëntameerd en 't is een heerlijk wijntje. Maar 't is wel je broertje (van
48!) bederven en dat in een tijd dat alle weelde zoo schaarsch wordt! 't Is vreeselijk
lief van je om telkens een nieuwe verrassing te bedenken en ik dank je hartelijk voor
al die blijken van genegenheid. Bedank ook Bram wel hartelijk en bied hem mijn
compliment aan voor zijn goeden smaak. Je moest hem maar eens komen proeven!
Bedank ook Cobaatje voor haar lieve briefkaart, zij zal nu wel thuis zijn en 'k hoop
hen gauw eens te antwoorden al zal 't misschien niet in de
[1:2]
eerste dagen zijn want ik heb zoo vreeselijk veel te doen. Ik heb op 't oogenblik zes
nieuwe etsen onder handen waarvan vier die nog al groot zijn. En dan een aantal
aquarellen af te maken die al begonnen zijn. Morgen sta 'k weer den heelen dag te
drukken waarbij Marietje de doeken moet vasthouden waarin ze al groote handigheid
krijgt. Hard werken is 't eenige wat ik doen kan tegen al de beslommeringen van 't
bestaan en de toestand is tegenwoordig zóó als 'k nog niet gekend heb. Er is 'n
vermakelijke kant aan als de levensomstandigheden ('k bedoel op finantieel gebied)
zulke overdreven dreigende allures aannemen en als 'k 't werk niet
[1:3]
had, zou 'k er allicht ònder raken. Dat is ook de reden dat wij uit Noordwijk niet even
naar den Haag zijn gekomen maar 'k had nog juist 30 centen over behalve de
retourtjes zoodat 't noodzakelijk was. We hadden ook graag de tentoonstelling in
den Haag gezien maar daar is geen kwestie van en dat spijt me wel erg. De huis
huur van 1 Aug. is nog niet betaald en er staat een belasting voor de deur terwijl
o.

v.W. & C die 'k gevraagd heb mij te helpen me heeft laten weten dat ik op hun niet
rekenen moet voorloopig. Ik ga nu wel weer 'n partijtje Delftsch verkoopen maar
vóór Nov. is er geen veiling terwijl particuliere liefhebbers al even moeielijk te vinden
zijn als voor schilderijen en etsen. Ik voor mij trek me die dingen zoo erg niet aan
want door
[1:4]
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mijn werklust en werkkracht twijfel 'k geen oogenblik dat 't wel terecht komt maar
voor Marietje is 't heel erg. Zij heeft ook niets want alles waarover zij te beschikken
had is er al meê heengegaan. Ik heb zelfs geen snaren meer op mijn cel en zie
geen kans om nieuwe te koopen. Marietje heeft nog altijd geen bericht uit Indië dat
wordt wel benauwend. Je zou zeggen geen bericht goed bericht maar aan den
anderen kant is 't heel vreemd vooral omdat haar andere broer haar beloofde haar
op de hoogte te zullen houden! Enfin, we zullen maar hopen dat alles op z'n pootjes
terecht zal komen, maar we staan er zoo machteloos tegenover en we kunnen met
den besten wil er niets aan doen. Nu, lieve Cobietje, nog wel bedankt en veel
hartelijke groeten van ons beiden aan allen. Mijn goede oude Jan Hofker was
Donderdag hier en we hebben tòch 'n prettige dag gehad! Hij is zoo'n beste hartelijke
jongen en we houden allebei veel van hem.
Dag lieve, 'n zoen van M. en van
je
W

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Brussel
Datum: 31 augustus 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Brussel,
poste restante Nord,
s.

31 Aug 1908
Waarde Witsen,
Verontschuldig het potloodschrift van eenen zwerver verliefd en verdwaald te
Brussel. In October denk ik weêr in Nederl. te komen waar ik sedert April niet dan
voor enkele dagen terug was. Aan een combinatie met V. en v.E. doe ik liever niet
meê. Uw uitnoodiging zal ik niet vergeten!
Met hartelijke groeten aan Mevrouw en U zelf, de
Uwe
K.J.L. Alb. Thijm.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Brussel
Datum: 30 oktober 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Brussel, poste restante Nord
30 October 1908.
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Amice,
Ik ontving het briefje, dat gij den Heer Draayer te Haarlem voor mij gaaft en heb
hem geschreven hem na mijn terugkeer te Baarn graâg te zullen verwachten.
Hartelijk dank voor uwe uitnoodiging aan mijne vrouw en mij om U te Amsterdam
te bezoeken. Zoo dra ik te huis zal zijn, hoop ik U te schrijven.
Met hartelijke groeten aan Mevrouw en u zelven
geheel de uwe
K.J.L. Alberdingk Thijm.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 november 1908
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
v.h. 1 Nov. 1908
Lieve Cobi, ik heb gewacht op je aangekondigden brief om te antwoorden op het
telegram. Wij kunnen morgen niet komen omdat we er niet op gerekend hebben.
Ten eerste moet ik morgen ochtend plaatsen bespreken voor Casals-Röntgen en
dat luistert nauw want als ik geen plaatsen krijgen kan op de eerste rij boven, dan
gaan we niet; ik moet er dus zelf en vroeg bij wezen. Ten tweede komt Willy Rutgers
koffie drinken en ten derde, het meest overwegende bezwaar, moet Marietje Dinsdag
thuis zijn omdat dan baas v.d. Muts komt afrekenen (huis huur brengen en
verschillende zaken bespreken). We zouden dus morgen avond terug moeten
[1:2]
zijn en dat vind ik te gehaast. Als wij komen zou ik graag wat muziek met je maken,
mijn cel meê brengen en blijven overnachten zonder vreeselijke haast. Er is
onzerzijds echter geen bezwaar om te komen omstreeks 22 of 23 van deze maand,
dat is dus over drie weken. Dan ben ik waarschijnlijk klaar met het portret van Kloos,
dat ik ets en met de andere etsen waarom ik ook nog naar Wijk bij Duurstede moet.
Zeer waarschijnlijk ben ik dan op een overgang naar ander werk en zal 't goed zijn,
om er 'n paar dagen uit te gaan. In alle opzichten is 't dus beter zooals je 't zelf eerst
beschikt hebt. Dat ik schreef dat ik misschien later niet zou kunnen, deed ik omdat
ik weet er heelemaal niet meer uit te
[1:3]
komen als ik eenmaal aan 't schilderen ben, want er staan vele schilderijen waaraan
ik heel veel werk zal hebben. Als Liesbeth tegen dien tijd misschien niet meer thuis
mocht zijn schrijf 't me dan even dan zal ik haar 't beloofde etsje sturen; 't is juist af
gekomen. Ik verlang erg om eens prettig muziek te maken; gisteren avond heb ik
4 sonaten gespeeld met Willy R. maar gewoonlijk blijft dat bij één keer in de week
zoodat ik telkens als 'k begin 't gevoel heb of mijn vingers van hout zijn. Dat komt
doordat we bijna elken avond of uitgaan of iemand hebben en op den duur is dat
vreeselijk vervelend. Marie zit veel liever kousen te verstellen terwijl ik studeer dan
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al die drukte van menschen en uitgaan. We hebben dan ook nu besloten het te
beperken tot 't bepaald noodige. Vooral nu
[1:4]
we alleen zijn, zonder meid, is 't zoo prettig om alles samen te doen en 't is wel
rustig zonder meid. Maar op den duur gaat 't niet, 't is te vermoeiend voor beiden.
Van de week toen ik met Marie in de tram zat kwam Jo er in en ging precies
tegenover ons zitten. M. wist niet wie 't was en was heel verbaasd toen 'k 't later
vertelde. Hij groette niet zoodat ik ook deed of 'k hem niet kende. Waarom komt
Tholen niet 's kijken in Arti? 'k Heb hem al verwacht met Cobaatje maar er schijnt
niets van te komen. We zouden 't zoo heerlijk vinden vooral als ze 't niet zoo kort
maken. Ik wist niet dat je zooveel houdt van schaken; ik ben altijd graag bereid en
houd er ook bizonder veel van. Maar 't is net als met de cel: gewoonlijk ééns in de
week met van Schendel en die is nu verhuisd naar Ede zoodat 't ook uit is. Schrijf
nu nog eens bij tijds of 't je schikt dat we over 'n week of 3 komen? 'k Hoop dan wat
gelegenheid te hebben tot studeeren en zou graag al de son. van Bach & Beeth.
spelen. Cassals speelt met Röntgen 2 son. van Bach, 'k ben er erg benieuwd naar.
Als je naar Ewijksh. gaat
[1:3]*
laat ik alles in den steek om een poosje bij
[1:2]*
je te komen. Dat is eén van de illusies van Marie en ikzelf zou 't ook heerlijk vinden.
Nu, beste, veel
[1:1]*
hart. gr. aan allen en 'n zoen van M. en van mij
je liefh.
W.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 8 november 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
8 Nov. 1908
Beste Wim,
Nu heb ik je een bericht meê te deelen, dat je waarschijnlijk veel genoegen zal
doen. De uitgevers van De Nieuwe Gids, de Maatschappij ‘Luctor et Emergo’, alhier,
e

hebben de XX Eeuw van Groesbeek aangekocht. Een poosje geleden, op een
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Zaterdagmorgen, is de heer Groesbeek onverwacht hier gekomen. Hij was heel
e

vriendelijk, zei, dat hij wel van de XX Eeuw af zou willen, omdat die lang zoo goed
niet meer ging als vroeger, en dat het ook eigenlijk verkeerd was, als twee
e

tijdschriften, gelijk de XX Eeuw en de Nieuwe Gids, elkander in de wielen bleven
[1:2]
rijden, tot schade van allebei. Hij stelde daarom een vereeniging voor. Hij zei, voor
den schijn, dat hij ook wel de N.G. zou willen koopen, maar dit was slechts
halfgemeend, want hij kwam er niet meer op terug. Hij zei ook, dat hij makklijkheid
van betaling zou geven, en niet hoog in zijn eischen zou zijn. Groesbeek ging toen
weg, en wij waarschuwden natuurlijk Luctor et Emergo, die zich toen met hem in
verbinding hebben gesteld. Groesbeek bleek toen echter niet zoo weinig-vragend
te zijn, als hij had beloofd. Hij vroeg nl. f 2 500,- welke som onze uitgevers echter
zóó hoog vinden dat zij niet óók nog de risico op zich kunnen nemen van eventueel
verlies. Natuurlijk zullen wij er in elk geval veel beter aan toe zijn, dan in het laatste
jaar, dat een bijzonder zwaar jaar is geweest. Maar toch, zegt Luctor, zal er misschien
nog wel geld bij moeten. Daarom
[1:3]
beste Wim, ben ik zoo dolblij met de uitgave van mijn Verzen, die te mijnen voordeele
op touw is gezet, omdat ik van de opbrengst daarvan het eventuëele verlies hoop
te kunnen betalen.
Ik vind het allemachtig-mooi van je, Wim, en van Nieuwenhuis en de andren, dat
jullie je zooveel moeite voor mij geeft. Geloof me, dat ik jou en de andren er zeer
oprechtlijk dankbaar voor ben.
Met hartelijke groeten, ook voor Marie, en een flinken handdruk
je oude vriend
Willem.
Ik heb een heelen stapel Onze Kunst voor je, dien ik je, door mijn razende drukte,
nog niet heb kunnen zenden, maar je krijgt ze nu toch gauw.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Brussel
Datum: 10 november 1908
Verblijfplaats: LM, inv.nr. A. 245 B. 1 Alberdingk Thijm aan W. Witsen

[1:1]
Brussel, 10 November 1908.
Waarde Witsen,
Ik ontvang zoo even de circulaire in zake de uitgave-Kloos. Mag ik U even zeggen,
dat het mij, méer dan ik U zeggen kán, spijt, dat ik niet tot de onderteekenaars
behoor, nu de Heeren, met wie ik niet goed in combinatie kon verschijnen, er ook
niet toe behooren?
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Met zeer hartelijke groeten
de Uwe
K.J.L. Alberdingk Thijm.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 november 1908
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1119

[1:1]
Amsterdam 11 november 1908
Ik dank je wel, lieve Cobietje voor je prettigen brief; ik heb er wel hartelijk om moeten
lachen om wat je schrijft over Tholen. 't Was 'n erg prettig bezoek van hem en niet
zoo benauwend kort als gewoonlijk. Wij vonden 't ook heel jammer dat C. niet meê
kwam, maar als hij nu z'n redenen had om alleen te gaan dan mag je hem dat toch
niet kwalijk nemen? Vrijheid blijheid! Bovendien kan C. toch ook elk oogenblik doen
wat ze wil en wij verheugen ons er op als ze eens komen wil. 't Eenige bezwaar is
dat ze altijd dadelijk weer weg gaat, dat is zoo jammer. 't Is toch zoo dicht bij vooral
voor haar want voor ons (ik bedoel voor Th en voor mij) is 't wat anders omdat we
zooveel werk hebben. Tholen heeft mij erg veel goed gedaan: hij was zoo
belangstellend in mijn werk (daar ben ik niet aan gewend; 't is dikwijls zoo bedroevend
om op te merken hoe weinig belangstelling zelfs goede vrienden hebben) en heeft
vele goede opmerkingen gemaakt waarmeê ik mijn voordeel hoop te doen. Een van
de weinigen die even belangstellend
[1:2]
is, is Jan Hofker maar die is geen vakman en dat is natuurlijk dadelijk heel wat
anders, die meent 't alleen maar erg goed maar hij heeft er geen verstand van. 't Is
bij mij toch volstrekt niet dat 'k behoefte heb dat iemand mijn werk goed vind; ik vind
't alleen heerlijk als 't iemand interesseert wat 'k doe, vooral in den tegenwoordigen
tijd omdat 'k al lang van alle kanten merk dat men mij beschouwt als iemand waarvan
niet veel meer te verwachten is. Ik ben bezig aan zes etsen behalve het portretje
van Willem Kloos. Van die zes zijn er vier groote platen met figuren en twee kleinere
nog uit den tijd van Ewijks hoeve. Die laatste twee zijn klaar en al op 't Spui. Van
de vier groote platen is er één af, de smidse, sinds van middag. Morgen ga 'k aan
den molenaar. 't Is 'n heerlijk werk vooral als 't gaat en 'k goede drukken krijg zooals
van daag. Ik wou dat je dat 's kon zien, 't drukken op chineesch papier. Dat papier
is zóó teer als 't nat is dat 't onmiddelijk scheurt als 't niet heel voorzichtig behandeld
wordt. Ik heb geen droge draad aan mijn lijf zoo lang de proef niet heelhuids onder
de
[1:3]
pers van daan is! Maar dat zijn gewoonlijk prachtige drukken, en dan is 't een lust
voor de oogen qua druk. Ik heb ook zoo moeten lachen over wat je schrijft van 't
muziek maken met Willy Rutgers! 't Is nog al iets om jaloersch van te zijn, dat
verfoeielijke dillettanten spel van mij. Ik kan er soms zoo'n gruwelijken hekel aan
hebben vooral als 'k Casals heb gehoord. Hij heeft laatst twee sonaten van Bach
gespeeld met Röntgen en de A dur van Beethoven. Heb je die van hem gehoord?
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Die sonaten van Bach waren prachtig maar de A dur was nog meer 'n verrassing
voor mij. Ik had hem bijna mijn hoed naar zijn hoofd gegooid. Ik zie geen kans om
er iets van te zeggen waardoor je den indruk krijgt hoe mooi 't was - 'k hoop maar
dat je hem gehoord hebt en anders moet je zeker gaan als hij weer in den Haag
komt. Maar je moet niet critisch luisteren, je moet je geven zooals hij zich geeft. Die
hoed was 'n symbool van mijn heele ziel. Maar als je 't zóó gehoord hebt is 't 'n
schande om dat pracht ding te verknoeien! Echt dillettanten werk. En toch kan 't me
spijten dat ik niet meer gestudeerd heb en eigenlijk nooit goed les heb gehad. En
nu ben 'k te oud en 't is te laat. - 't Is erg lief van je
[1:4]
om er naar te verlangen om weer samen te spelen. Ik verlang er waarschijnlijk nog
veel meer naar, je zou me misschien ook weer de echte lust geven om goed te
spelen. Met Willy gaat 't altijd zoo sukkelig - nooit kwestie van samenspel, van
muzikaal begrip. Het muziek maken met Gerard is ook uit, allang, en hij schijnt, sints
Zus weg is, er heelemaal geen lust meer in te hebben - Ik wou dat we de concert
trio nog 's goed konden spelen! Maar 't liefst van alles samen de sonaten van Bach
& Beethoven! Ook lief van je om 't boek van Kloos te willen hebben. Kun je er
niemand voor opwarmen? Wij, dat is Nieuwenhuis, Versluys en ik, doen ons werk
voor niets om de uitgave mogelijk te maken. Als wij er iets aan moesten verdienen
zou 't boek dubbel zoo veel moeten kosten en dan was 't heelemaal onmogelijk. Nu
moeten er 50 inteekenaren zijn om de kosten te dekken en er zijn er nu nog geen
40. Alles boven de 50 zou voor Kloos zijn, maar 'k vrees dat hij niet veel zal krijgen
als 't niet beter gaat. Van Dora kreeg 'k Zondag al 'n briefje over die ets. En gisteren
schreef ze dat ze graag de ‘Joden houttuinen’ hebben wou; 'k heb die dadelijk
gestuurd maar heb nog niet gehoord of hij bevalt. Nu, lieve Cobietje, tot Zondag of
Maandag 14 dagen; als er iets tusschen komt hooren wij 't wel. Agiteer je er maar
niet over of je je wel goed genoeg zult voelen; zoo niet dan komen we wel terug.
Veel hart. gr. van M en 'n zoen van
je broertje
& zusje ook aan Coba.
[1:1]*
Ik krijg daar juist bericht van Dora dat de ets is aangekomen en voldoet, tant mieux.
[1:2]*
Maak nu maar geen omhaal en stop ons met ons beiden in 't kamertje naast de
meisjes, dat zouden wij zoo prettig vinden.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 november 1908
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 15 Nov. 1908
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Beste Willem,
Ik heb zooveel werk tegenwoordig dat het mij niet mogelijk is geweest je eerder
e

te antwoorden op je brief. Van de overdracht van de XX eeuw wist ik al door
Groesbeek en als het lukt ben ik er voor jou natuurlijk zeer meê ingenomen. Maar
je schreef mij niet wat de bedoeling is van Luctor. Een vereeniging met de N.G. en
onder dien naam? En hoe sta je dan tegenover Alberdingk? Ik heb zooals je weet
altijd veel verwacht van een samen werking en als dat goed gaat zijn jullie, dunkt
mij, een heel eind verder. Alleen wat je schreef over de risico van eventueel verlies
die Luctor niet op zich wil nemen baart mij zorg. In dat geval had Luctor er niet op
moeten
[1:2]
ingaan. Zien zij er voor de toekomst meer in dan indertijd Groesbeek deed, dan
behooren zij ook de risico te dragen. Doen zij dit niet dan gaat 't toch niet aan om
jou er voor op te laten draaien, vooral nu door hun inhaligheid jouw positie in de
laatste jaren van toch al niet schitterend, eenigzins bedroevend is geworden. Ik
moet je zeggen dat wij, die ons best doen om door de aanstaande luxe uitgave van
je verzen, je eenig voordeel te bezorgen met leede oogen zouden aanzien dat je
de opbrengst daarvan (waarvan je je niet te veel moet voorstellen!) gaat gebruiken
ten behoeve van je inhalige uitgevers. Ik krijg den indruk dat zij je 'n beetje te pakken
nemen, beste Willem, en 'k waarschuw je omdat 'k weet dat je zoo goed geloovig
bent en heelemaal geen
[1:3]
zaken man. Neemt Thijm ook een gedeelte der risico op zich?
Vergeet niet dat de som die Groesbeek vroeg zoo hoog is omdat hij er voortdurend
geld heeft bijgelegd. Voorloopig kun je dus verlies verwachten, wat niet uitsluit dat
mettertijd het een uitstekende zaak kan worden. Bepaal dan in ieder geval dat zoodra
er kwestie is van winst, jou 't geleden verlies wordt gerestitueerd. Enfin, 'k weet niets
van je overeenkomst en als ik mij over deze kwestie zorgen maak is 't alleen omdat
ik bang ben dat jij 't kind van de rekening zal zijn! Je uitgave is sedert gisteren
verzekerd; er zijn in de vijftig inteekenaren, d.w.z. dat de onkosten gedekt zijn; nu
is 't maar te hopen dat er nog heel veel bij komen. Ik vond het 'n prachtig idée van
Arthur en 't spreekt van zelf dat 't portretje wat ik ets een groot genoegen voor mij
is. Maar ik ben nu eenmaal 'n oude en goede vriend
[1:4]
van je en dat is Versluys, op 'n ander plan, ook. Maar van Nieuwenhuis vind 'k 't
bizonder beminnelijk om met dezelfde toewijding zijn beste krachten te geven om
de uitgave mogelijk te maken en zìjn aandeel is, na 't jouwe natuurlijk, wel het
belangrijkste. Je weet misschien dat Thijm wiens medewerking wij gevraagd hadden
hiervoor bedankt heeft op grond dat in 'n combinatie met v. Eeden en Verwey hij
niets zag. Ik kreeg nu onlangs 'n briefkaart van hem die ik hier insluit.
Marie en ik komen na de volgende week misschien in den Haag en zouden je
dan graag weer eens opzoeken.
Van Groesbeek hoorde ik dat Jeanne hier in Amsterdam is geweest. Waarom is
zij niet even bij ons aangekomen? Dat hadden wij zoo prettig gevonden. Ze heeft
natuurlijk heelemaal niet aan ons gedacht. Er is eenige tijd geleden een zeer jonge
dichter bij mij geweest, die het zoo op prijs zou stellen eens bij je te komen. Ik heb
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hem beloofd dat ik 't je zou vragen. Mag hij eens komen? Ik dank je zeer voor de
afleveringen van ‘Onze Kunst’. Stel mij gauw eens op de hoogte van een en ander
en wees met J. hartelijk gegroet van ons beiden
je
Wim

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: Aerdenhout
Datum: 17 november 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, Het doet me veel plezier dat het plankje jelui bevalt! Je stelt voor Jo nog
eens te zullen schilderen. Heel graag!! Schrijf maar eens wanneer je het doen wilt,
dan komt zij poseeren.
Beste groet ook aan je vrouw
t.t.
MBauer
Aerdenhout
17 Nov.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 23 november 1908
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
23 Nov. 1908
Beste Wim,
Nu ik een oogenblik tijd kan vinden, schrijf ik je, om je wat uitvoeriger en beter op
de hoogte te brengen, dan ik den vorigen keer heb gedaan.
e

De zaak is, dat ‘Luctor’ van Groesbeek de XX Eeuw heeft gekocht, zoodat wij,
thans in het bezit van ± 200 abonné's, er in het vervolg hoogstwaarschijnlijk een
goede 500 zullen hebben, een enorm verschil dus. En het kan nog beter worden,
als De Beweging, die het nu, dunkt mij, niet meer uit zal kunnen houden, ophoudt
te bestaan. Maar dat is
[1:2]
voor later. Op het oogenblik staan wij er zóó voor: ‘Luctor’ moet aan Groesbeek f 2
500 betalen, een werkelijk niet klein sommetje. En daar Luctor behalve dit, niet nog
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de risico van verlies wil dragen, moet ik mij aansprakelijk daarvoor stellen.
Groesbeek-zelf legde er immers steeds op toe? Natuurlijk zullen wij zoo zuinig
mogelijk zijn, en het kan ook wel goed loopen, wij blijven tenminste maar hopen.
Je noemt Luctor ‘inhalig’, maar hoe is het ons vergaan met v.d. Heide? En de
N.G. is indertijd aan Brusse aangeboden, maar die wou hem alleen hebben met de
zekerheid van een subsidie. En wat was de eerste vraag van den millionair
Groesbeek, toen er, tijdens zijn
[1:3]
bezoek aan ons, sprake van was, dat hij misschien de N.G. zou overnemen? Hij
vroeg onomwonden, of wij hem dan een subsidie konden bezorgen.
In den allermoeilijksten tijd is er geen uitgever te vinden geweest, die de risico
van de N.G. wou dragen, geen-een. Van Looy heeft het alleen zoo lang uit kunnen
houden, omdat hij den medewerkers slechts bij uitzondering honorarium betaalde.
Maar de schrijvers, de goede, bekende, die dat wel wisten, doordat zij er over
hoorden praten door andren, zonden dan ook toenmaals nooit bij mij in.
Luctor nu heeft een vol jaar en drie maanden het volle verlies betaald. Toen wilden
zij óók niet meer. Wij hebben de N.G. toen
[1:4]
uitgebreid, in de hoop daardoor meer abonné's te krijgen, maar dat is niet
meegevallen: Er zijn er maar een 40-tal door bijgekomen. Maar dit goede resultaat
heeft het toch gehad, dat Groesbeek nu heelemaal genoeg kreeg van zijn eigen
tijdschrift, waarop hij reeds toelegde, terwijl hij bang werd, dat hij, door onze
uitbreiding, er hoe langer hoe meer op toe zou moeten gaan leggen. Wij waren nu
serieuse concurrenten geworden.
Luctor heeft bovendien, uit eigen beweging, de belofte gedaan, dat hij, bij latere
winst, het door ons bijeengekregen geld zou restituëeren.
Beste Wim, zie het nu alsjeblieft niet met leede oogen aan, dat ik het mij voor
en

mijn 50 verjaardag te schenkene geld misschien zal moeten gebruiken, om mijn
eigen tijdschrift, waar ik niet
[2:5]

buiten kan, te steunen. Verheug je er, om mijnentwille, in, dat wij niet weer, zooals
dit jaar, den verschrikkelijken kruistocht, om geld te vragen bij vreemden, moeten
volbrengen, toen er van de 17 menschen slechts twee bereid bleken om te helpen.
Thijm heeft mij geschreven, dat hij volstrekt geen redactioneele functies wil verrichten,
zoodat ik redacteur-secretaris zal zijn. Daarom wou hij ook liever niet met mij alleen
en hebben wij besloten, de oudste medewerkers van de N.G., die daarvoor in
aanmerking konden komen, als redactie leden te vragen, nl. Aletrino, Boeken, Hofker,
Jac. v Looy, Netscher en Arij Prins.
[2:6]
Op Jan Hofker en Prins na hebben zij het allemaal aangenomen. Vooral van Jan
spijt het mij erg, dat hij niet wil. Ik had hem voorgesteld, dat hij, indien hij dat verkoos,
ook onder zijn pseudoniem Delang redacteur kon worden, maar hij vertikt het tòch.
Begrijp je dat goed? Hij zegt, dat hij het te druk heeft, en niet meer schrijft. Ik vind
het vreeselijk jammer. Dan vind ik Jac. v. Looy veel gemoedelijker. Die heeft mij
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geschreven, dat hij veel te veel te doen had, om zich met redactie zaken in te kunnen
laten, maar dat ik zijn naam toch gerust als redacteur op de aflevering
[2:7]
mocht zetten, als ik dacht dat dit goed voor het tijdschrift zou kunnen zijn. Vind je
dat niet aardig? Om je de waarheid te zeggen, had ik juist gedacht, dat ‘Kobus’ zou
zeggen: ‘Och, laat mij daar alsjeblieft maar buiten: ik zit op mijn atelier te werken,
en de rest laat mij koud’. Neen, ik vind het echt-nobel dat hij, met spontane
hartelijkheid, ‘ja’ heeft gezegd. Vind je óók niet? En Netscher heeft het toch
waarachtig ook al druk genoeg, en toch zegt hij ‘ja’ evenals Aletrino.
Spoedig hoop ik je een exemplaar te zenden van mijn boek over Jacques Perk.
Ik spreek er eigenlijk meer in over andere dingen, dan over
[2:8]
Perk-zelf, en ik verbeeld me, dat je het met genoegen door zult zien.
Toen J. in Amsterdam was, om Groesbeek te spreken, heeft zij zóó naar hem
moeten zoeken, op alle mogelijke plaatsen - ze werd letterlijk van het kastje naar
den muur gestuurd wat haar natuurlijk een beetje nerveus maakte, omdat zij hem
over een belangrijke, geen uitstel lijdende kwestie spreken moest. Daardoor had zij
in 't geheel geen tijd, noch veel lust, om bezoeken af te leggen. Wij hopen evenwel
zeer, dat jullie nu eens spoedig hier kunt komen. Als je dan even vooruit een
briefkaartje wilt schrijven, zou ons dat veel genoegen doen.
Jacqueline laat je wel bedanken voor je briefje en voegt hier eveneens haar
groeten bij.
Met onze hartel. groeten aan Marie en jou
je
Willem.

[1909]
Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [eind mei 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Kanaal 60.
Beste Wim, hartelijk dank voor je mooie briefkaart en nog wel voor het prachtige
boek. Het is de moeite waard er over na te denken, of mijn boek er bij wegvalt of
niet. Papier, wel; de letters van N. in de beide boeken zijn van tweeërlei opvatting;
de etsen zijn twee verschillende dingen als de wezenen die ze uitbeelden verschillend
zijn (het is een prachtig stuk werk je ets) en van de banden kan ik niet zeggen, dat
den wit ivoren band wegvalt
[1:2]
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bij den leeren van Willem. Integendeel heb ik nog eens gedacht, van den week, dat
't zoo'n exquis procédé is, batikken op perkament voor banden.
Komt 't door 't leer, dat 't boek van Willem beter open valt? Dat is een voordeel.
(Hoe komt 't toch dat 't boek van mij, dat jij hebt, zoo open gaapt? 't Mijne is altijd
pot-dicht.)
Alles bijeen geloof ik dat je opmerking bij Versluys over de beide boeken maar
een aardigheid voor Versluijs bedoelde te zijn, want ik zie, ook met het nieuwe
[1:3]
boek er bij, het eerste boek nog altijd even exotisch-mooi en Willem's boek is
voornaam-stijlvol, twee qualiteiten die elkaar geen afbreuk doen.
Het zou heel begrijpelijk zijn als, achteraf, het eerste boek een probeersel bleek,
maar ik heb alle gerustheid, dat het mooie er in niet iets betrekkelijk is geweest.
Maar wat een papier! Prachtig!
Nu ik toch over het boek van W. en 't mijne schrijf (twee boeken met dezelfde kosten,
dezelfde kostelooze medewerking van jou en N.) treft 't dat Versluys bij grootere
uitgaaf (Japansch papier) en
[1:4]
25 gl. ontvangst per boek, bij een verkoop van 104 ex. 1000 gl. kan afdragen, terwijl
van Looy die bovendien nog 200 ex. gewone uitgaaf (die bijna niets kostte) verkocht,
bij N. klaagt, dat hij een verliespost op de uitgaaf heeft. Het eenige verschil is de 50
gl. die hij mij gaf.
Bovendien is jouw plaat verdwenen en heeft v.D. mij het kontrakt opgevraagd en
mij, niettegenstaande rappel, nooit teruggegeven.
Ik geloof, dat v. Looij minstens aan de zaak zijne gewone verdienste heeft gehad
en voor hem volstrekt niet is buitengesloten, dat te eeniger tijd het zaakje onder een
anderen vorm nog wel eens wat zal opbrengen.
[2:5]
Ik stuur je hierbij een uitknipsel uit eene courant met prijzen bij F. Muller van jou en
anderen. Wellicht interesseert het je. Ik heb zitten denken, wat 't Zigeunerkamp is.
Ik ken dat schilderij niet.
Het is hier de eerste, door en door zomersche dag. Heerlijk!
Je herinnert je dat ik over de passe-partouts sprekende N. zei, dat 't nu bij van
der Ende ook geld kost passe partouts te laten maken en in mijn brief heb ik later
ook nog eens gezegd, dat als er kosten bij de firma uit zouden voortspruiten, ik 't
dan wel van haar zou hooren.
Dat doet de firma nu ook, maar, stel je voor, beste Wim. De drie passe-partouts
7.50, vracht 0,25 = 7.75. Dat komt
[2:6]
uit. Kost dus het passe-partoutje voor het catalogus-etsje, klein als een groot
portretje, 2.50 gl.?
Praat er nooit N. over, want ik heb wel eens gemerkt (bij je trouwen toen ik zekere
stoelen bij v.W. duur vond) dat hij dan kwaad wordt en zegt: duur voor iemand die
't niet koopen kan, maar het is een waarschuwing voor me voortaan met v.W. niet
aan te halen. Ik moet dan maar de grijze passe-partouts van van der Ende nemen.
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Lijsten met passe-partouts en al, als de witte om Wouter en den appelboom, kosten
mij bij v.d.E. 5 à 6 gld. Het mooie
[2:7]
lijstje om mijn portret in de achterkamer (je weet wel, dat inloopende bruin houten
(noten?)) kost kant en klaar 1.50 gl.
Passe-partouts en etsen zijn nu bij v.d.E. om gelijst te worden.
Ik zou wel eens willen weten of zulke detail-prijzen niet bijzonder hoog zijn, ook
volgens jou. Prachtige vellen Japansch kosten toch maar 1.50 is 't niet?
Vergeef mij dezen pecuniairen brief en denk maar, 't is een huisvader die schrijft
en die maar steeds z'n jongens grooter ziet worden en zijn salaris stabiel ziet blijven.
Dat maakt wel eens wat angstig.
[2:8]
De plannen tot verbetering der traktementen zijn blijven steken. De kamer gaat
uiteen zonder iets te hebben gedaan.
Een grap van Arthur bij Riche, op dien middag, toen wij er aten:
Tegen een kellnertje die heel gewichtig een dessertje komt brengen: Heel
ingehouden deftig en als ter loops: Je broek zakt af.
Nooit in der eeuwigheid zal die jongen weer zóó schrikken als op dien
gedenkwaardigen stond.
Toen hij weg was, wist hij (Arthur) niet meer ernstig te worden van 't lachen.
Hartelijke groeten, ook aan M. en van M. Schrijf eens gauw weer een kaart,
je
Jan

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers jr.]
Plaats: Vincennes
Datum: [begin juni 1909]
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Vincennes Seine
3 Avenue des Sabatiers
r.

de chez M H. Lederer
Amice Eilers,
Het bevalt ons hier zoo goed dat wij nog eenige dagen langer hier denken te
blijven. Ik verwacht echter den volgenden week koperen platen uit Berlijn en heb
nu geschreven dat ze die maar moeten sturen aan 't adres van de firma. Ik hoop
dat je die voor mij wel in ontvangst zult willen nemen en voor mij wilt bewaren. Ik
weet niet of ze tegen rembours worden gestuurd maar mocht dit het geval wezen
dan zal dit, hoop ik, geen bezwaar zijn. Bij voorbaat mijn dank daarvoor.
We zijn, zooals je mij aanriedt, de collectie Tommy Thiéry wezen kijken.
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[1:2]
Wat 'n prachtige dingen zijn daar! Vooral die Millets & Troyons zijn superbe!
Tot ziens!
Met hartelijke groeten
t.t.
W.Witsen

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [tussen 14 en 18 januari 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Lees dezen brief s.v.p. aandachtig: Zou je Gorter niet willen aanraden, om zijn
ontslag te nemen als lid van die commissie voor het ‘huldeblijk’? De reden waarom
ik dit vraag zit hierin: Op dit oogenblik, nu hij lid is van die commissie, heeft hij
goedgevonden tegelijkertijd het volgende te doen: In de Nieuwe Tijd van 1 Januari
valt hij mij aan over iets wat ik jaren geleden gezegd heb en om zijn aanval te
rechtvaardigen geeft hij een verkeerden uitleg aan wat ik toen zeide, en verwijt
[1:2]
mij dan dat ik een ‘frasen’maker ben. Ik ben nu bezig hierop te antwoorden voor de
N.G. van Februari, en dat antwoord, al is het doodkalm zonder eenige lyriek of iets
dergelijks, zet toch zóó de puntjes op de i, dat ik vermoed, dat hij dan toch bedanken
zal als lid van dat comité.
Nu vind ik het aangenamer voor hèm, als hij zich vóór dien tijd terugtrekt, en ook
voor mijzelf is het prettiger, als ik niet iets te danken krijg aan iemand die mij op
zoo'n onredelijke wijze invectiveert. Een socialist, die altijd en eeuwig frases gebruikt,
als ‘het volk’, ‘sociale rechtvaardigheid’ en al dien poespas, waar ze geen sikkepit
van meenen, durft mij, die altijd te precies was, en de waarheid te
[1:3]
weinig aankleedde ten laste te leggen, dat ik ‘frases’ gebruik.
Toe - Willem, doe het alsjeblieft, wat ik vraag: breng hem aan het verstand, dat
zijn zitten in die commissie, terwijl hij tegelijkertijd mij zóó verkeerd beoordeelt,
heelemaal geen raison heeft, en: tegen zijn bedoeling, een valsch air geeft aan alles
wat hij als commissie-lid doet.
Met hartel. gr., van J. en mij, aan M. en jou
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
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Datum: [eind juli 1909?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Kanaal 60
Beste Wim, wat me van den dag als een verdriet overblijft is vooral dat onbetamelijk
zijn van Wimpie, die - niettegenstaande hij heel lief is van inborst (ik weet 't zeker)
- niet anders doet dan jongens plagen, druk zijn en als er eens iemand komt, zoo
vrijpostig zich gedraagt, dat M. er altijd doodmoe van wordt. Zooals 't bij Jan, die
weer andere dingen had, bijdraait, zal 't bij Wim wel bijdraaien ook, maar 't verdriet
[1:2]
mij, dat de jongen elk een tegen zich krijgt met zijn tegenwoordige manieren.
Wat mijn niet-komen aangaat, je schreef van de week: ‘als ik beter in de pegels
zat zou ik eens in den Haag komen, want ik heb niets te doen’. Daarom ging ik op
de uitnoodiging maar niet in; we hebben er zoo weinig aan - zooals ik het me dacht:
in een uurtje twaalfuren met dien ouen Heer die telkens zegt... Witsen.... Daarbij,
[2:3]
als je toch geld uitgeeft door mij, doe 't dan liever eens apart met mij.
Wij - ik bedoel zoovelen van dien tijd - hebben altijd zoo aardig gesjochten
tegenover de wereld gestaan - ik bedoel dat we zoo tegen 't sociabele waren (in
tijden van rijkdom en in tijden van armoe) - dat we zoo zaten apart bij tweeën en
drieën, altijd dezelfde tegenover de wereld die, joviaal en gemakkelijk, elken dag
een ander aangezicht toont. Dat was zóó erg bij ons, dat we met z'n drieën zelfs
[2:4]
niet goed konden opschieten: jij kon met Nol en ik met Nol zijn; met zijn drieën ging
't niet altijd. Dat was door de intimiteit van de vrindschap van mij met Nol en van jou
met Nol en van ons, die geene nuanceeringen kon velen en geen double-face
hebben kon. Wat was dat alles prettig en vol, wat leefden we voor ons genoegen niet 't pleizier, want wel eens zaten we droevig bij een oestertje, maar wat genoten
we onze anti-sociale ‘Neen’-neiging,
[2:5]
wat gingen we ‘naar binnen’ en wat zagen we heerlijk de wereld als een droombeeld.
Ik heb dat nog. Niet door ‘wil’ maar door dat ik niet anders kan leven dan naar
mijn ‘genoegen’; ‘cultuur’ is mij vreemd, zoo min ik ‘kaarten’ kan leeren spelen. Ik
zak naar mijn ‘jongens’ toe en kan me niet voorstellen, dat naar buiten zich iets voor
mij uitbreidt. Ook is 't onmogelijk, omdat ik langzamerhand een vervelende vent ben
geworden.
[2:6]
Volkomen zonder ambitie, verlang ik alleen nog maar naar een tijd, dat ik, bij gebrek
aan een enkel goed mensch, die net zoo gewoon wil weg-sterven als ik dan doe,
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rustig in boekjes ga zitten lezen, naar welke bezigheid ik al zoo lang ik leef verlang,
maar waartoe ik nooit tijd heb...
In plaats van onze oude vrindschap, zie ik van jullie niets meer dan af en toe een
snel voorbijgaande schim of je bent met den een of ander trawant of voor
[3:7]
een feestviering. Overigens gaat alles hoe langer hoe haastiger; straks schiet je me
nog alleen maar in een auto voorbij met Marie. Dan hebben we b.v. een afspraak
op den hoek van de Javastraat; ik op 't trottoir en jij in een reis-wagen.
Waar zijn de tijden, dat ik ook in mijn huis nog eens tijd had met je te praten? Bij
je thuis lukt 't bijna nooit - ik geloof, nooit.
[3:8]
En wat nu de geldkwestie aangaat, beste Wim; er is een magnifiek lange tijd geweest,
dat ik op alles van jouw kant zoo gezellig inging, wel eens 't voelend als een
verkeerdheid, (maar tegen de gewoon-menschelijke begrippen) doch tegelijk als
iets dat goed en behoorlijk was, in 't licht eener souveraine en van alle zieligheid
ontdane
[3:9]
vrindschap gezien.
Ik herinner me als eerste reactie de invloed van een gezegde van Nieuwenhuis
(een door mij vertrouwd man toch en een vrind van jou, dus goed je willende) die
mij, toen we spraken over ‘ingaan’ op dingen van jou, als zijne meening zei dat dat
wel eens niet goed gedaan kon zijn.
En na dien tijd ben je óók veranderd. Als
[3:10]
we nu op de trein staan zijn we groote menschen en betalen elk deftig ons dubbeltje.
Ik voor mij moet me nog altijd daartoe eenig inwendig geweld aandoen, ten minste
goed opletten, om niet weer 't jongetje te worden.
Kom maar eens gauw.
Hartelijke groeten ook aan M. en van M.
je
Jan

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [2 januari 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, Wij waren gisteren van plan je vrouw te komen gelukwenschen met haar
verjaardag maar Marie was niet goed. Dezen morgen zijn we uit gevraagd en als
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Marie dan goed is gaan we er heen. Daarom telegrafeerde ik je even, dan kan je
je avond nog een andere bestemming geven.
Met hartelijke groet van ons beiden aan jelui beiden,
t.t.
GHBreitner

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Weltevreden (Ned. Oost-Indië)
Datum: 6 januari 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Weltevreden 6 / 1 / 09
Amice, indien ik er zeker van zijn kan dat mijn naam niet aan Kloos wordt
meegedeeld, doch alleen onder die voorwaarde, wil ik gaarne een exemplaar van
de bloemlezing à f 25 - ontvangen.
Groeten
t.t.
Ch M van Deventer.
en Gorter
A.M.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 januari 1909
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 14 Jan. 1909
Beste Willem,
Hartelijk dank voor de toezending van je boek over Perk. Marie zit er al ijverig in
te lezen en ik hoop gauw haar voorbeeld te volgen. De N.G. ziet er bizonder goed
uit en volgens Groesbeek zal het op den duur wel een
[1:2]
e

succes zijn. De groote vraag is of al de nieuwe abonné's, die van de XX eeuw, zijn
aangebleven? en of er niet veel waren die tevens geaboneerd waren op de N.G.?
Van harte hoop 'k dat 't goed zal blijven gaan en dat je niet te veel op je schouders
hebt genomen, finantieel. Je boek schiet goed op; de band van Nieuwenhuis is in
ontwerp prachtig en de ets is zoo goed als af. Bij gelegenheid zal ik je een afdruk
sturen.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Met ons beider hartelijke groeten, ook aan Jeanne
je
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 18 januari 1909
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
v.h. 18 Jan. 1909
Beste Willem,
Ik kan er best inkomen dat je, na alles wat hij over je te zeggen heeft, Gorter liever
uit die commissie zag gaan. Intusschen geloof ik stellig dat hij, al ziet hij de zaken
heel anders in als jij, je toch genegen is. Ik voor mij, die nòch literator, noch socialist
ben, kan niet oordeelen over zijn beweringen in de Nieuwe Tijd maar ik behoef je
niet te zeggen dat mijn sympathie geheel aan jouw kant is. Ik kan 't heel moeielijk
[1:2]
begrijpen hoe hij 't een rijmt met 't ander, maar 'k geloof zeker dat hij niet van plan
is te bedanken als lid van de commissie en 'k vind 't ook heel moeielijk om hem
daartoe uittenoodigen nadat hij tien of twaalf exempl. van je boek heeft geplaatst.
In ieder geval: toen hij in die commissie kwam had hij allang over je geschreven in
de N.T. Het feit dat hij, nu hij ook blijk heeft gegeven je als oude vriend of als mensch
te waardeeren, doet veronderstellen dat hij 't je absoluut niet kwalijk zal nemen als
je daarop antwoordt. Ik zie hem nooit; blijf je bij je verlangen om hem te laten
bedanken, schrijf er dan eens over aan Hein, die ziet hem meer dan ik en is beter
vriend van hem. Ik kom gauw eens aan.
Veel hart. gr.
je
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 februari 1909
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 16

[1:1]
Oosterpark 15 febr. 1909
Beste Mau, Wij zijn niet in den waan geweest dat je reeds waert overleden of zelfs
maar ziek want we hebben je twee malen gezien in de opera en je door een binocle
bekeken en bespied en wij waren het erover eens dat je er zoo uitstekend en
opgewekt uit zag. Wij hebben ook al meermalen tegen elkaar gezegd: ‘We moeten
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Mau eens schrijven’! Maar je weet hoe dat gaat, er is dan dit en dan dat en altijd
wat! In de volgende week zullen wij je graag wachten, wat vindt je van Donderdag
25? Of bedoel je met 't midden van de (nu) volgende week alleen Woensdag? Dan
kunnen we weer niet, nooit 's Woensdags. Wel Dinsdag en Donderdag. Kies dus!
Intusschen is er nog de Zaterdag avond waar over je schreef.
[1:2]
Inderdaad is die avond gewijd aan Frau Musica maar er is gewoonlijk niemand
behalve Willy Rutgers die piano speelt maar overigens niet meêrekent omdat ze
zoo klein en zoo jong en boven mate eenvoudig en stil en bescheiden is. Bovendien
gaat ze vroeg weg! Je hebt wel eens te kennen gegeven dat je mijn cel wilde hooren.
Welnu, hier is de gelegenheid, elken Zaterdag! Maar denk niet dat ik er op gesteld
ben voor je te spelen - ik wil wel, voor jou, als 't je plezier doet; maar overigens, als
je 't prefereert een anderen avond midden in de week (maar niet Woensdag) te
komen praten of 'n partijtje maken, je zult ons ten allen tijden van harte welkom
wezen, en graag! Ik hoor dan nog wel wanneer we je bezoek mogen tegemoet zien.
Met hartelijke groeten van ons beiden
t.t.
Wim

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 februari 1909
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 16 febr. 1909.
Van harte gefeliciteerd lieve Cobi, met je verjaardag; ik hoop dat je morgen een
prettig dagje zult hebben en als ik eenigzins gekund had zou ik morgen even zijn
gekomen. Het is evenwel onmogelijk door allerlei drukte en vooral ook door het vele
werk. Nu zal ik je maar schrijven om je te laten zien dat wij wel om je denken en in
gedachte bij je zijn en je het allerbeste toewenschen, dat voor jou - en voor wie niet!
- wel zal zijn een gezondheidstoestand waaraan je niet te veel hoeft te denken! Als
je het nu maar zóó ver brengt dat je nu en dan eens naar hier kunt komen, dat zou,
vooral ook voor ons, al een heeleboel gewonnen zijn. Marietje wou zelf schrijven
en zij zal je wel van een en ander op de hoogte brengen wat mij allicht door 't hoofd
zou gaan want mijn distractie
[1:2]
of misschien vergeetachtigheid wordt bij den dag grooter. Gebrek aan belangstelling
is 't zeker niet maar er zijn zooveel dingen die gebeuren & waarover ik niet meer
denk en ze absoluut vergeet zelfs. Ook wel eenigzins de schuld van 't werk, dat zoo
vreeselijk absorbeert. Het werk zelf is altijd wel heerlijk maar de resultaten zijn zoo
uiterst gering en dat benauwt me wel eens. Als alles maar goed was wat je doet
dan zou je heel wat kunnen maken en dat is de eenige afgunst die ik er op na houd,
dat ik al die knappe kerels benijd die al die mooie dingen gemaakt hebben en
waarschijnlijk ook het sentiment van 't kunnen gehad hebben. Ik heb altijd 't
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tegenovergestelde - 'k voel altijd dat 'k 't niet kan en dat is geloof 'k zoo verkeerd.
En 't leven gaat maar voort, altijd vol illusie dat 't 's komen zal, totdat na al dat getob
[1:3]
en geduldig hard werken, de conclusie zich gaat vestigen dat 't te laat is! O jé, o jé,
dan komt de spijt over de vele jaren dat er niet of in verkeerde richting gewerkt is.
Mijn etsen worden nu hier bij Roelofsen & Hübner gedrukt. Wel kom ik nog in den
Haag met nieuwe platen maar drie van de zes zijn al terug van Mouton. Ik zou je
graag een paar mooie afdrukken geven met je verjaardag van de twee beste platen
maar ze zijn nog niet gedrukt dus moet ik dat wel uitstellen, maar je weet nu toch
dat je ze krijgt. Er zijn door Stronk hier op mijn pers, drukken gemaakt op perkament
die Kraane, waarover we je wel verteld hebben, van mij gekocht heeft. En verder
heb ik er nog wel eenige goede proeven van maar die moeten dienen voor mijn
tentoonstelling bij v. Wisselingh. Ik heb een etsje ge[1:4]
maakt voor den catalogus en ik ben wel benieuwd hoe 't afloopen zal; er komen
ongeveer 22 aquarellen en ± 27 etsen. Op drie aquarellen na alles eigendom van
o.

de firma. Van 'n finantieel succes is dus voor mìj geen sprake maar als v.W. & C
dat nu maar heeft dan win ik er ook bij, want daar gaat 't natuurlijk om, of ze, zooals
ze 't noemen, een nieuwe markt voor mijn werk kunnen maken. Ik vrees van niet.
Maar de etsen gaan gelukkig altijd nog al goed. Nu, lieve Cobietje houd je maar
goed, we zullen morgen een glaasje op je gezondheid drinken en aan je denken!
We verlangen er erg naar dat je eens hier komt en wij ook weer eens prettig samen
kunnen spelen en misschien wel trio's met Neyenhoff - 'k wou zoo graag de concert
trios nog 's spelen maar hij wil er nooit aan! Laatst speelden wij de eerste van
Schumann en de fantasiestücke en bij uitzondering ging 't erg goed.
Veel hartelijke groeten aan allen en vooral aan Cobaatje en een hartelijke zoen van
je broertje
Wim

Paul Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 29 maart 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Kanaalvilla Wittebrug]
29 Maart 09
Beste Wim en Marie,
Jullie beiden, met dezen, nogmaals mijn hartelijken dank, voor de werkelijk
heerlijke dagen, die ge me bereid hebt. - Ik vind zoo iets zoo echt prettig, en 't is bij
jullie zóó heerlijk logeeren, dat deze dagen als ware feestdagen in de herinnering
achter blijven. - Niet het minst het drukken! Ik heb Zondag veel geleerd, Wim, en
daar dank ik je nog wel voor - ook, dat ik het nu zelf eens gedaan heb, is zoo
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[1:2]
prettig, want dat geeft dadelijk zoo'n goed begrip er van. - Nu ik de drukken van
Mouton nog eens bekeek, viel het me dubbel op, hoe groot het verschil is - zoo
zelfs, dat ik de ets van den boom al heelemaal als mislukt beschouwde, na al de
slechte drukken van van Raay. - Alleen ben ik nu nog maar bang, dat jij je een beetje
veel vermoeid hebt, na dien heelen dag werken - ik was niet krachtig genoeg, om
je van die gedachte af te brengen - je heb me er erg veel pleizier mee gedaan, Wim.
- Zoo'n ideaal-drukkerij is wel een
[1:3]
heerlijkheid - ik hoop ook nog eens in de gelegenheid te zijn zelf zoo'n pers te
bezitten en te gebruiken. - De reis is nog weer uitgesteld, ook door een collectieve
uitnoodiging van mama voor de comedie op Donderdag, waarbij ook de Stuarts,
zoodat het nu wel Vrijdag of Zaterdag zal worden. - Wat laat je tentoonstelling een
mooien indruk na! Me dunkt, het moet een succes zijn. Ik ben nu weer druk aan een
nieuw plaatje, dat ik deze week nog klaar hoop te krijgen. - Ik ben benieuwd, hoe
de drukken zullen zijn, als ze gedroogd en geperst zijn.
[1:4]
Ook ben ik erg nieuwsgierig of Parijs me bevallen zal of niet - Ik hoop, dat je met
pleizier aan je schilderijen zult werken, en ze spoedig naar je zin zullen zijn. - Me
dunkt, dat is toch ten slotte het eenige wat werkelijk satisfactie geeft - pleizier maken
is wel héél aardig, maar het maakt een mensch toch zoo onvoldaan - voor mijn
gevoel ten minste. - Jammer, dat we er zoo weinig toe komen eens naar Amsterdam
te gaan.
Met heel veel groeten van allen hier, je beiden een hartelijke hand
van je toegen.
Paul.

Martin Monnickendam aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 31 maart 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
31 Maart [190]9
Aan Den Heer Willem Witsen,
In het artikel van den Heer C.L.D. in de Telegraaf van Dinsdag 30 Maart over uwe
tentoonstelling bij de firma V. Wisselingh en Co. wordt mijn naam genoemd.
En tot mijn spijt.
Want doordat ik menigmaal onze achterbuurten tot voorwerp van mijn studie koos,
moet juist ik uw volkomen meesterschap in het uitbeelden van Oud-Amsterdam
erkennen.
Hoogachtend
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Martin Monnickendam.

Willem Witsen aan Martin Monnickendam
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 april 1909
Verblijfplaats: Stichting Vrienden van de Schilder Martin Monnickendam, nr.
367 B

[1:1]
Oosterpark 82, Amsterdam
3 April 1909
Geachte heer Monnickendam,
Hoewel ik aan den blaam van C.L.D. in de Telegraaf evenveel waarde hecht als
aan de loftuitingen van andere recensenten, deed het mij toch veel genoegen uw
schrijven te mogen ontvangen. Ik stel een loyale verklaring op hoogen prijs en dank
U voor uw vriendelijke woorden.
Met hoogachting
Willem Witsen

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 april 1909
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Amsterdam 11 April 1909
Beste Willem,
Ik dank je nog wel zeer voor de toezending der vrijbiljetten. We hebben er tot
onzen spijt geen gebruik van kunnen maken omdat wij dien avond uit moesten.
Je boek is sedert eergisteren uitverkocht; heb je 't al gehoord? Om de laatste
exemplaren is er bijna gevochten - althans bijna een broedertwist ontstaan. Maar
dat is te ingewikkeld om
[1:2]
zoo even in haast te schrijven.
Tegen den grooten dag zullen eenige exemplaren klaar zijn, waaronder natuurlijk
in de eerste plaats het exemplaar wat je zal worden aangeboden. Het ziet er prachtig
uit en ik ben heel blij dat alles zoo goed geslaagd is. Nieuwenhuis heeft er alle eer
van en hij heeft dan ook geen moeite gespaard! Schrik niet als je ons allemaal ziet
verschijnen! Ik stel er tenminste prijs op bij de aanbieding van de partij te zijn.
Hartelijke groeten aan je drieën van ons beiden
je
Wim
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Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 25 april 1909
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 25 april 1909
Allereerst hartelijk dank lieve Cobietje voor je lieve brief, al je goede bedoelingen
en wenschen en ook voor de mooie bloemen die van daag kwamen. We hebben
een heel prettigen en rustigen dag gehad samen. De meid is uit en we hebben met
z'n beiden 't middag maal bereid. Marie is nu aan 't omwasschen waarbij ik haar
toch niet helpen kan en nu ga ik je maar even antwoorden. Marietje heeft je brief
gelezen en begrijpt evengoed als ik hoe lief je het bedoelt en als iets 't mij kon laten
doen dan zou 't zeker je vriendelijk aandringen zijn maar 't is mij onmogelijk, ten
minste de eerste dagen, om nu uit mijn werk te loopen, ik zal geen rust hebben vóór
'k wat beter opgeschoten ben. Ik werk niet machinaal en ben er meer in dan ooit en
'k heb nog altijd hoop dat 't wel lukken zal; 'k heb nog drie weken voor we een besluit
behoeven te nemen wat 't komen in Parijs betreft en in die drie weken kan er nog
heel wat gebeuren. Wanneer
[1:2]
en

ga je weg? Den 6 Mei moeten wij waarschijnlijk in den Haag zijn dan is 't de
feestdag van Willem Kloos bij welke gelegenheid hem een exemplaar van zijn boek
zal worden aangeboden. Ben je er dan nog dan kunnen wij bij je komen en misschien
een paar dagen blijven. En waar gaat Cobaatje heen? Komen jullie nu heelemaal
niet hier? Dat zou 'n tegenvaller zijn. M. zegt dat ik veel te veel tob en dat 'k 't
verdiend heb door vroeger zoo verkwistend te zijn. Ze zegt dat 'k blij mag zijn dat 't
nu nog misschien tijd is om 't teboven te komen omdat 'k nog niet 'n ouwe man ben
en veel werkkracht heb en daarom doe 'k nu ook wat 'k kan. Want ze heeft gelijk
en 't is nooit noodig om zoo te tobben vooral niet als je zoo'n lief zorgzaam vrouwtje
hebt en alleen maar een beetje geldgebrek. Zoolang 't niets anders is is 't wezenlijk
nog zoo erg niet en bovendien kan 't gauw genoeg veranderen. De bloemen staan
heerlijk te geuren en de heele kamer heeft 'n feestelijk aanzien. Prachtige witte
seringen, rozen, lichte anjelieren, appel bloesem aan lange takken, je moest 't zien!
M. is erg blij en ziet er zoo gelukkig uit. Ze laat je ook hartelijk bedanken en houd
heel heel veel van je.
Veel hart. gr. aan allen
je
W

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 28 april 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Ede 28 April '09.
Beste Wim,
Ja, natuurlijk ga ik graag mee. Ik heb het vorig jaar het plan geopperd dat de heer
Versluys dan - wij allen op een rij staande - met een klassiek gebaar zijn portefeuille
voor den dag zou halen en een papier met een prachtig cijfer op de tafel zou laten
dalen. Maar goud staat beter. Daarna zou ik uit een city bag een flesch te voorschijn
brengen, dan jij een toespraak houden, dan Nieuw aan
[1:2]
het einde het boek vertoonen. Dat zou plechtig zijn!
Ik vermoed niet, dat Gorter mee wil; van Hein weet ik het niet. Je zou hem ons
plan kunnen mede deelen. In ieder geval is het een onderonsje van vier geweest,
en wij moeten daarom gaan.
Schrijf mij om hoe laat jelui denkt te vertrekken; misschien kom ik dan eerst in
Amsterdam, en anders moeten wij afspreken elkaar in den Haag te ontmoeten.
Het gaat goed met moeder en kind.
Onze hartelijke groeten aan beiden, en een hand van
Arthur.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [1 mei? 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Wat een prettig bericht bracht je laatste schrijven mij! Je zal me wel vergeven,
dat ik je er niet eer op geantwoord heb: maar in het laatst van de maand, met de
Literaire Kroniek en het in elkaêr zetten der aflevering, komt er van schrijven niet
veel. Dat de verkoop zoo goed is gegaan, was een ware verrassing voor mij: ik had
het nooit durven hopen. Wij vinden het erg prettig, dat je dien dag wilt komen, en
hopen zeer, dat Marie je zal willen vergezellen. Maar wil je mij een grooten dienst
bewijzen? Zeg dan niet aan
[1:2]
Arthur en Hein, als die óók willen komen, wat mij veel genoegen zal doen, dat ik dit
verzoek over M. tot je heb gericht. Want Arthur's vrouw hebben we nooit gezien, en
dat zou dus een beetje stijf worden, en D. van Hein, dat begrijp je wel.
Nu wou ik je even om raad vragen. Moet ik de andre leden van het comité
uitnoodigen, of komen die uit zichzelf wel, indien zij komen? Je begrijpt, dat ik erg
graag vooruit zou willen weten, op wie wij mogen rekenen. En zouden jullie ons dan
allemaal 't genoegen willen doen, om bij ons koffie te blijven drinken? Wij zouden
jullie wel inviteeren om ergens buitenshuis met ons te gaan
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[1:3]
eten, als ik niet zeker wist, dat J. dan den heelen volgenden dag met zware hoofdpijn
te bed liggen moest.
Wil verzekerd zijn, dat ik jullie allemaal niet dankbaar genoeg kan zijn voor de
moeite en toewijding, die jullie voor mij over hebt gehad. Geloof mij - ik ben niet
iemand van veel woorden, dat weet je óók wel, maar ik waardeer het diep.
Beste Wim, zou je zoo goed willen zijn, mij zoo spoedig mogelijk op dezen brief
te antwoorden, - dan bewijs je mij een grooten dienst.
Met nogmaals mijn welgemeenden dank en met hartelijke
[1:4]
groeten van ons beiden, zoowel als van Jacqueline, aan jullie beiden,
je ouwe vrind
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [± 3 mei 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Kanaal 60.
Beste Wim,
Ik zal je, je brief nog eens volgende, antwoorden. Daar wij de passe-partouts
verwachtten, is niet op de kaart gezien wie de afzender was. Het is een postpakket
van Amsterdam 5 (dit is meen ik, Amsteldijk). Ik herinner mij nu, dat ik jou geschreven
heb of gezegd, dat ik het etsje uit de catalogus in een lijst wilde laten zetten, maar
dat ik aan het portret van Willem dacht, toen ik de onverwachte
[1:2]
derde passepartout (rechtop) zag, kwam behalve door het formaat, ook doordat je
den laatsten keer voor mijn foto in de voorkamer hebt gestaan, gek vondt dat ik een
verwelkende foto behield, tegelijk met het etsje zelf en, toen ik zei, dat ik voor dat
plaatsje niet iets anders had, je zeide: dan heb ik wel wat beters voor je in dit formaat.
Ik dacht toen dat je het portret van Willem bedoelde.
Ik heb niemand iets besteld; alleen met
[1:3]
Nieuw. over de passe-partouts gesproken. Ik zou ook niet weten, waar de lijsten
zouden moeten worden besteld, want ik ken den maker niet. Bovendien heb je me
van den aanvang gezegd, dat ze veel te duur voor mij zouden zijn (25 gl. per stuk).
Den afloop hoor ik graag.
Het spijt ons wel, dat jullie niet kunt komen koffiedrinken, maar ik wil graag jullie
invitatie aannemen en zal 12½ of iets vroeger Royal, hoek Kneuterdijk zijn.
Ter eere van M. zal ik
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[1:4]
mijn zwarte jas aantrekken.
's Middags ben ik niet vrij en ik ga ook liever niet; het is eigenaardiger, dat jullie
met mekaar bent, zóó als dit een gevolg van de verschijning van het boek is.
Arthur schreef me daareven over de zaak. Ten 4½/5 heb ik een afspraak met
hem in de L. Poten. Misschien zie ik als comble van genoegen er Nieuw. ook.
Groeten ook aan M. en van M.
je
Jan

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 mei 1909
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark Amsterdam
3 Mei 1909
Beste Willem,
Ik zal je maar dadelijk antwoorden op je brief omdat je het graag wil weten omtrent
a.s. Donderdag. Kijk eens, òns idée is om allemaal (Gorter en Hein, die beiden de
circulaire mede hebben onderteekend zijn op de hoogte gebracht van ons plan,
komen niet met ons mede maar kunnen op hun eigen gelegenheid komen tegen
twee uur bij jou) dus Versluys en Mevrouw, v. Schendel, Nieuwenhuis en Marie &
ik, Donderdag in den Haag te komen om je een exemplaar (dat wij morgen
gezamenlijk uitkiezen, er zijn er n.l. in alle kleuren) van je boek aan te bieden, je
hartelijk geluk te wenschen bij welke gelegenheid Versluys die alles geadministreerd
heeft
[1:2]
je het cijfer van 't bedrag zal mededeelen waarop je binnen korten tijd (de exempl.
worden eerst volgende week verzonden) kunt rekenen. Het valt mìj niet meê, de
onkosten zijn verschrikkelijk hoog hoewel, zooals je weet, Versluys, Nieuwenhuis
en ik, belangeloos hebben meê gewerkt. Maar het materiaal is prachtig en vooral
de leeren band en 't binden zelf zijn kostbaar. Onze bedoeling is om dan tegen twee
uur bij je te zijn, reken dus niet op ons met de koffie, beste Willem, wij komen niet
om je tot last te zijn. Wel zouden wij het genoegelijk vinden als Jeanne, Jacqueline
en jij dien dag verder onze gasten wilden zijn. Jeanne behoeft daar toch geen
hoofdpijn van te krijgen, we zullen het haar zoo gemakkelijk maken als ze 't zelf
maar wil. We zouden je dan willen voorstellen om b.v. naar Scheveningen te gaan
en
[1:3]
in den Haag met ons te eten. En aangezien je Donderdag 50 jaar wordt en wij je
willen befuiven mag je je daaraan niet onttrekken.
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Dat jij ons zoudt inviteeren heeft geen raison en daar kan in ieder geval niets van
inkomen, jij bent de Jubilaris. Spreek er dus eens over met de dames. Wij willen
Jeanne juist zoo min mogelijk moeite veroorzaken en je kunt er van overtuigd wezen
dat we alles zullen doen om je een gezelligen en aangenamen dag te bereiden. Je
besluit hoef je mij evenwel niet te schrijven. Ik deel je dit alles mede in antwoord op
je brief en omdat ik denk dat je het wel graag liever vooruit weet. Ik had je dus tòch
geschreven maar laat dit niet merken aan de anderen want ik ga wel een beetje
buiten mijn boekje om je méér te schrijven dan alleen de aankondiging van ons
bezoek. Ik heb l.l. Zaterdag
[1:4]
eenige exempl. van 't boek gezien en ik vind 't bizonder mooi. Ook het portret vond
ik er heel goed in staan (objectief bekeken). Ik heb er voor genomen een portret
van '94 dat ik in Ede van je gemaakt heb maar altijd achtergehouden omdat 'k hoop
had er nog eens een ets van te kunnen maken. Ik voor mij vind er meer Kloos in
dan in één ander portret en 'k heb 't met veel liefde gemaakt. Het is geen portret
voor 't groote publiek maar als Jeanne & jij 't goed vinden en 't vindt genade in de
oogen van de 100 inteekenaren ben ik dubbel en dwars tevreden. Nu, beste Willem,
tot Donderdag, wij komen in onze gewone jasjes en 't eenige officieele zal zijn een
speech waarschijnlijk van Mevr. Versluys, maar je weet hoe hartelijk en gemoedelijk
die is.
Veel groeten aan Jeanne & Jacqueline van ons beiden en 'n hand van
je ouden
Wim
Ik denk haast niet dat Hein & Gorter zullen komen, jij wel?

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 4 mei 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
4 Mei 1909
Allerbeste Wim,
Wat zijn jullie toch allemaal goed voor mij! Toen ik je brief las, voelde ik een
prettige ontroering, bij de gedachte aan jullie genegenheid en toewijding, die jullie
mij zoo ruimschoots betoont. - Beste Wim, ik vind het allemachtig aardig van jullie,
dat je zoo'n vriendelijk plan hebt gemaakt, om den zesden Mei zoo aangenaam
mogelijk voor ons te doen verloopen. Maar... zou ik nu eens ronduit mogen zeggen,
wat ik het aller-pleizierigste zou vinden? Een paar uur rustig met jullie allen, goede
vrienden, bij ons thuis te zitten. Je kan het je misschien niet
[1:2]
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zoo voorstellen, maar wij zijn zoo heel anders dan andere menschen, het uitgaan
volstrekt niet gewend, en wij voelen ons alleen thuis heelemaal op ons gemak.
Daarbij komt dat Jeanne nog werkelijk nergens tegen kan. Van den winter is zij
driemaal naar college geweest, en alle drie keeren had zij den volgenden dag de
vreeselijkste hoofdpijn, met vomeeren, enz. Datzelfde is het geval, als er eens
toevallig een enkel keer iemand laat in den avond bij ons op bezoek is geweest. Zij
is wel oneindig veel beter dan verleden jaar, toen zij haast iedren dag ongesteld
was, ook zonder dat er iets bijzonders was gebeurd, maar het is waarschijnlijk nog
de nawerking van den langen, moeilijken tijd, dien wij nu gelukkig achter ons hebben,
en waar je alles van weet. Daarom
[1:3]
toen J.'s oudste zuster, Oosthout de Vree ons voorstelde, den zesde met ons allen
aangenaam buitenshuis te gaan eten, om háár verjaardag dan tegelijk te vieren (zij
is óók in Mei jarig) hebben wij het óók moeten afslaan. En dan komt nog het laatste
argument: er komen misschien enkle familieleden gelukwenschen, voor wie wij toch
thuis moeten zijn.
Beste Wim, het zou mij vreeselijk spijten, als ik jullie nu teleurstelde, - maar ik
kan heusch niet anders schrijven. À l'impossible......
Toe, maak het voor mij goed bij de andren. Ik waardeer jullie aller goedheid zóó
diep, dat ik er geen woorden voor vind. Wees ook niet bezorgd, dat het hier in huis
[1:4]
te druk zal zijn. De menschen beneden zijn altijd zoo behulpzaam mogelijk, en willen
zelfs nooit dat Jeanne wat doet. Wij verwachten jullie dan, zooals je schreef, tegen
twee uur, met groote vreugde.
Met onze hartelijke groeten aan jullie beiden
je dankbare
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos en Jeanne Kloos-Reyneke van
Stuwe aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: 9 mei 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
9 Mei 1909
Beste Wim,
Al veel eerder had ik je willen schrijven, maar ik ben gistren en eergistren aldoor
o

bezig geweest om felicitatie's te beantwoorden, en ben toch pas tot n 20 gekomen,
ofschoon ik er eigenlijk een 150 zou moeten doen. Ik zal er nu nog een stuk of wat
doen, en voor de rest maar een advertentie in de krant zetten. Want ik moet weer
aan mijn werk.
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Jullie hebt me wezenlijk een aangenamen dag bezorgd, dien ik nooit zal vergeten,
en waarvoor ik je altijd dankbaar blijven zal. Om je de waarheid te zeggen, dacht
ik, dat ik voor goed op den achtergrond was geraakt. Van mijn boeken toch werden
[1:2]
alleen verkocht de eerste bundel Verzen en de Veertien Jaar Literatuurgeschiedenis.
Mijn boek over Perk, dat pas uit is, b.v. daar had S.L.v. Looy me kortgeleden over
geschreven, dat het debiet heel slecht was. Uit zichzelf schreef hij dat: ik had er
natuurlijk niet naar geïnformeerd. Als men nu van zijn pen moet leven, is dat natuurlijk
geen prettig bericht vooral met het oog op de toekomst. Maar nu heb ik door dit
feest en de belangstelling, die ik daarbij van de buitenwereld heb ondervonden,
soms van geheel onverwachte kanten, weer wat vertrouwen gekregen, dat het zal
gaan.
Ik weet niet of die dingen je interesseeren, maar ik wou het je toch graag even
vertellen met een paar woorden. Door mijn studiën ben ik tot de overtuiging gekomen,
die hoe langer hoe sterker werd, hoe meer ik werkte, dat het in de literatuur eigenlijk
[1:3]
precies zoo gaat als in de schilderkunst. Je weet, jullie hadden vroeger erg te vechten
tegen de Van der Kellen's, de Loffelt's, en hoe die menschen meer mochten heeten,
die een hoog woord voerden over schilderkunst en schilders, zonder dat ze er iets
van zien en snappen konden. Welnu, zoo is het bij ons ook gegaan. Menschen, die
geen a van een b konden onderscheiden, hebben gekritiseerd, afgekeurd en
geprezen op een hoogen toon in hun boeken, en omdat zij autoriteiten (professoren,
etc.) waren nam de menigte die niet beter wist, geloovig aan wat zij zeiden, en
gelden ze nog nú voor autoriteit!
Ik ben nu bezig te probeeren, daar een eind aan te maken, door den ouden boel,
e

vooral de 18
[1:4]

eeuw eens te laten zien, zooals die wezenlijk is. Ze nemen tegenwoordig op gezag
e

van Jonckbloet aan, dat de Nederlandsche poëzie in die 18 eeuw, niets waard is
geweest.
Niemand heeft die schrijvers gelezen, want er bestaan geen moderne edities van,
en ik ben overtuigd dat Jonckbloet zelf, ze ook maar heel vluchtig ingekeken heeft,
en dat hij buitendien wat hij las, niet kon begrijpen, omdat de literatuur een
‘bovenwerp’ voor hem was. Maar omdat hij ‘geleerd’ was en een titel had en een
officiëele betrekking, praat nu ieder hem nog na.
Beste Wim, is dat niet nèt zoo'n geval, als het vroeger in de schilderkunst was?
Menschen die van toeten noch blazen wisten, hebben het hoogste gezag, en hun
uitspraken gelden als heilige waarheden!
Heb ik je een beetje verveeld? Vergeef me dan maar. Nogmaals mijn hartelijke
dank, ook namens J., voor alles wat je gedaan hebt, en breng die ook over aan M.,
die ik, vergeef me, precies een vrouw voor jou
[2:5]
vind, levendig, kordaat en pittig en toch zéer gevoelig, kortom, zooals jij zelf ook
wel eenigszins bent, tenminste voor zoover het strakke masker van je manlijkheid
daarover oordeelen laat.
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Kom, Wim, geef me een hand: je hebt me wezenlijk almachtig veel pleizier gedaan,
met al je goede zorgen en met het prachtige portret dat er vóór in staat. Ik moet om
mezelf lachen, als ik er naar kijk: met die neerhangende lok naar mijn neus toe,
maar ik vind het verd... leuk, en prachtig-gedaan. Hier heb je een poot, trouwe vriend!
Met zeer hartelijke groeten van J., die ook zeer blij is met alles, aan M. en jou en
met nogmaals mijn dank voor het mooie en vriendschappelijke, wat je ook nu weer
voor me hebt willen doen
je
Willem

[2:6]
Ik ben nog niet uitgepraat: Ik wil ook graag Nieuwenhuis bedanken, maar weet niet
waar hij woont. Ik sluit daarom hier een briefje voor hem in dan wil jij wel zoo goed
zijn het adres daarop te zetten?
Ik heb er boven gezet:
Waarde Nieuwenhuis
ofschoon ik er misschien boven had moeten zetten:
Waarde Heer Nieuwenhuis, want, om je de waarheid te zeggen, - maar vertel dit
niet aan hèm, s.v.p. - ik heb hem, eeuwen-geleden, waarschijnlijk wel eens ontmoet
bij Zijl of Mesquita, maar kan me niet herinneren, of ik hem toen bij zijn
[2:7]
naam noemde, of dat we ‘menheer’ tegen elkander speelden.
Maar het zal wel goed zijn, zoo, hè? Lees je den brief, en maak je hem dan dicht?
J. wil hier graag óók wat bijschrijven. Maar eerst sluit ik hier nog bij in twee
vrijbiljetten voor de voorstelling van Royaards, Dinsdag 11 Mei, 't zijn logeplaatsen
in het Paleis voor Volksvlijt: misschien willen Marie en jij er heen: geef ze anders
cadeau aan een ander, als je wilt. Ze spelen een stuk van Alfred de Musset.
Beste Wim en Marie,
Mag ik hier nog even een paar woorden bijvoegen? Ik wou jullie zoo dol-graag
even danken voor den mooien, heerlijken dag, die een onvergetelijke herinnering
bij ons zal achterlaten. Marie, met haar innige hartelijkheid, Wim
[2:8]
en

en de anderen, met hun lieve, sympathieke zorgen, om den 6 Mei zoo gelukkig
mogelijk te doen zijn, kunnen wij niet dankbaar genoeg wezen. En wij zijn dat dan
ook: dankbaar, - wees dáar verzekerd van!
Met hartelijke groeten, ook van Jacq., een zoen voor Marie en een handdruk voor
Wim,
jullie
Jeanne

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 9 mei 1909
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Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 60; [1:1] op microfiche
nr. 105/142

[1:1]
Oosterpark 82, Amsterdam
9 Mei 1909
Beste Jan Piet,
De uitgave Kloos is al sedert eenigen tijd uitverkocht maar ik heb meerdere
exemplaren genomen om dezen of genen nog eens van dienst te kunnen wezen.
Je zal dus wel binnenkort een exemplaar toegezonden krijgen.
Ik had je allang willen schrijven omdat ik twee etsplaatjes van je gevonden heb
tusschen mijn oude platen, hoe ik er aan kom is mij een raadsel. Ik heb er eenige
afdrukjes van gemaakt en zou graag van ieder plaatje een drukje houden, vindt je
dat goed? Ik zal je dan de andere benevens de plaatjes, zenden. Maar daar ik in 't
eind van de week uit de stad ga, zal 'k het pas over eenige weken kunnen doen,
tenzij ik heel gauw antwoord hierop van je zou mogen ontvangen - misschien zend
ik je dan
[1:2]
een en ander nog vóór 'k wegga.
Met hartelijke groeten
steeds gaarne t.t.
W.

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 14 mei 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 14 Mei '09
Beste Wim,
Het was schandalige uitstellerij van mij, dat ik mij niet eerder voor het huldeblijk
van Kloos aangaf. Maar er is altijd zoo veel, - ik ben veel tusschen de wielen, en
het loopt mij vaak tusschen de vingers. Maar nu ben ik erg blij dat je mij toch nog
een exemplaar van den feestbundel kunt bezorgen. Ik hoop dat ik ook nog bij de
namen welke aan Kloos zullen genoemd zijn als mede-huldeblijker genoemd ben,
want ik zond hem geen persoonlijke felicitatie.
Die twee etsplaatjes zullen waarschijnlijk uit den goeden tijd van Ewijkshoeve hoe lang is het al geleden! - zijn. Ik ben zeker dat het absolute prullen binnen. Want
talentloozer heeft zelden iemand ooit met sterk water geknoeid dan ik het deed.
Mogelijk is alleen dat er door jouw zeldzaam
[1:2]
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druk-vermogen iets in gebracht wordt. Ik ben dan ook benieuwd, nog minder naar
de plaatjes zelf dan wel naar jouw drukken. Dat je van elk plaatje een druk wilt
houden vind ik erg flatteus.
Dat boek, waarvoor je me indertijd een mooi plaatje etste is nog altijd niet
verschenen. De zaak is dat de anderen die me wat beloofd hadden bijna geen van
allen hun woord houden, zooals jij deed. Maar ik hoop toch nog dat er iets van komt.
Zooeven komt het boek van Kloos, juist terwijl ik dezen brief schrijf. Het ziet er
zéér deftig uit.
Met besten groet
your old
Janpiet

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 19 mei 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
19 Mei 1909
Allerbeste Wim,
Nog altijd moet ik je bedanken voor dat prachtige portret, dat ik in goede orde van
Wisselingh heb ontvangen. Ik had het dadelijk willen doen, maar zat aan mijn L.
Kroniek, en moest daarna onmiddellijk weer gaan werken aan mijn boek over de
e

18 Eeuw, daar dit anders niet voor het najaar klaar komt. Maar nu breek ik er toch
maar even uit. Het is een magnifiek stuk, en ook J. is er erg mee in haar schik. We
zullen het een goede plaats om te hangen geven, ik denk op de deur, in de plaats
van Gezelle, dan komt het als pendant van dat portret van Perk in witte lijst, dat je
misschien wel hebt gezien,
[1:2]
toen je op mijn verjaardag hier was.
Dien verjaardag heb ik heel prettig gevonden, zooals ook vanzelf spreekt. Ik dacht
niet, dat ik zoo bekend was, ik heb er eigenlijk nooit over gedacht. En des te meer
treft het me dan, dat ik zooveel bewijzen van belangstelling heb gehad.
Van Deyssel heeft mij ook gefeliciteerd maar verder laat hij niet van zich hooren:
ik heb tweemaal over zijn vader geschreven, nu weer in de N.G., zooals je weet,
maar hij laat het langs zijn kant gaan, en de vormelijke man schrijft me zelfs geen
korte, officieele bedankbriefkaart. Dat kan mij natuurlijk op zichzelf minder schelen,
maar ik vind het zoo'n bewijs dat hij de vereeniging der tijdschriften à contre coeur
heeft gezien, wat me spijt, want hij en ik zouden, geloof ik, wel het een en ander
aan elkaêr kunnen hebben. Enfin, het
[1:3]
is nu eenmaal zoo, en ik kan er niets aan doen!
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Verbeeld je Wim, ik heb Dientje B. een brief geschreven, heel onbevangen, d.i.
heelemaal niet naar haar gezondheid informeerend, en toen heb ik een brief van
haar terug gehad, heel gewoon en vriendlijk, rustig en opgewekt. Ik had trouwens
den mijne geëindigd met ‘je vriend Willem’.
Wat een mooie lijst heb je om dat portret gezet! Het is inderdaad een cadeau voor
het heele leven, omdat het altijd goed blijft en mooi.
Nu Wim, nu eindig ik maar weer. Wees nogmaals hartelijk bedankt, ook door J.,
en doe onze dito groeten, waarbij Jacq. de hare voegt, aan de levende mensch M.,
die jouw vrouw is.

[1:4]
Geloof mij, als altijd,
je toegenegen vriend
Willem

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Vincennes
Datum: 25 mei 1909
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Vincennes 25 Mei 1909
Het is vandaag een dag van regen lieve Cobi en nu ik den heelen middag gewerkt
heb aan het portret van Marthe heb 'k nog een uurtje voor 't eten en kan ik dat
prachtig gebruiken om je even te schrijven. In de eerste plaats om je hartelijk te
bedanken voor 't reis geld, dat is weer echt iets voor jou en om 't aan M. te geven
buiten mij om; ik weet ook niet of ik 't dan wel geaccepteerd had want over die dingen
denk ik wel anders dan vroeger te meer omdat al gaat 't me nu tegenwoordig niet
zoo heel goed, 'k toch altijd nog wel genoeg verdien en als 't niet was door die
beroerde schulden van vroeger dan had ik 't nu nog zoo kwaad niet. Maar in ieder
geval is 't toch altijd in de eerste plaats de bedoeling die ik in al de volheid van je
genegenheid op hoogen prijs stel en op 't oogenblik heb je er mij ook practisch een
groot genoegen mee gedaan. Dat portret gaat gelukkig goed, vooral vandaag (de
derde seance) is 't een heel eind opgeschoten. Ik ben blij dat ik 't maken kan want
de menschen hier zijn zoo bizonder lief & hartelijk voor
[1:2]
ons en dan: 't is toch altijd 't prettigste wat 'k doen kan en als 't goed gaat zooals
vandaag zet 't me heelemaal weer op mijn beenen. Als er tijd voor is ga 'k ook een
studie maken van een alleraardigste ezel, 'n arabische, met 'n heel intelligent lief
gezicht. M. geeft hem altijd 't brood wat er aan tafel overschiet en als hij haar, of
Marthe ziet - hij staat met goed weer altijd buiten onder de boomen - begint hij
erbarmelijk te balken. Ook is er een arabische hengst, 'n schimmel 'n prachtig paard
dat loopen kan als 'n kievit en nooit vermoeid is. Want die afstanden hier zijn enorm
en laatst heb ik met Hans gereden naar 't bois de Boulogne, dat wil zeggen, heel
Parijs door, 3 uur heen en terug. En thuis komende was hij nauwelijks warm (in die
hitte) en van hijgen geen sprake. Hans vroeg mij of 'k hem rijden wilde (we gaan
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samen in 'n tilbury) maar ik heb er voor moeten bedanken want 'k zou me er niet
graag aan wagen in Parijs, 't is niet alleen die ontzettende drukte, de moeielijkheid
om tusschen al die automobielen, bussen & rijtuigen door te komen maar bovendien
hebben de Franschen hun eigen gewoonten en je moet precies weten hoe je moet
uithalen om er tusschen door te komen
[1:3]
zonder iemand te overrijden of ergens tegen aan te rijden. Ik weet wel dat ik hem
bewonderd heb maar hij is er aan gewoon en dan ook met 'n auto en dat scheelt
enorm. In de auto zit ik ook altijd naast hem en in 't eerst is 't onbegrijpelijk hoe 't
afloopen kan zonder ongelukken. Zondag zijn we met de auto naar Fontainebleau
en Barbizon geweest, al vroeg weg gegaan, en we hebben gedejeuneerd in 't bosch.
Marthe had allerlei lekkere broodjes klaar gemaakt en alles gepakt in een pic-nic
mand en dat was heerlijk in dat prachtige bosch. Verder hebben wij den heelen
middag gewandeld en nu en dan weer in de auto. Maar 't was vreeselijk warm zoodat
't loopen en vooral 't klimmen op de rotsen, voor mij, arme vijftiger, heel vermoeiend
was. De terug weg met de koelte van 't harde rijden was toen dubbel heerlijk. Nu
gaan we volgende week een auto tocht maken in Bretagne, langs de oevers van
de Loire waarover ik zooveel gelezen heb in Balzac en al die mooie historische
kasteelen. Het spijt me wel dat we waarschijnlijk niet meer 's avonds in de Madeleine
zullen komen. We eten hier pas om 7 uur en 't is 1½ uur hier
[1:4]
vandaan met de tram en de Metro. We gaan wel eens 's avonds naar Parijs met de
auto maar dan gaan we pas om negen uur van huis en zijn pas om half een of één
uur terug. Verleden week toen we in 't Café de la Paix zaten op den Boulevard (we
hebben daar dikwijls ontbeten, weet je nog wel?) sprak de jonge Israels ons aan
en heeft ons meê genomen aan 't tafeltje waar zijn vader zat. Marietje vond dien
ouden man erg symphatiek en interessant, hij was ook dadelijk erge goede maatjes
met haar en hij vertelde haar dat hij zoo graag wou dat Isaac trouwde. Dat is toch
e

'n merkwaardige frische oude heer, die op zijn 85 jaar, 's nachts om half één nog
op den Boulevard zit. Hij had het boek van Kloos al ontvangen en vond 't erg mooi,
ook 't portret, dat deed me veel plezier. Ik weet niet of 'k gauw weer gelegenheid
hebben zal om te schrijven maar als ik kan zal ik ook aan C. in Dresden schrijven.
Maar er is altijd zooveel te doen! Marietje vind 't ook heerlijk hier en ze voelt zich
goed, hoewel nu en dan moe, maar dat is geen wonder. Zij praat voortdurend erg
druk met Marthe die ook veel van haar houdt, maar dat kan ook niet anders. Nu
schei ik uit lieve Cobi, je briefkaart kwam van morgen en 'k wou er graag gauw op
antwoorden vooral als je 't zoo stilletjes hebt.
Veel hartelijke groeten van ons beiden ook aan Bram en 'n zoen van
je ouden
W.
[1:3]*
Dit papier is niet prettig en 'k vrees dat je moeite zult hebben om 't te ontcijferen
maar Hans is naar Parijs
[1:4]*
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en Marthe kon niet anders vinden! En van uitstellen houd ik niet en heb 't er maar
op gewaagd.

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 31 mei 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum
31 Mei '09
Beste Wim,
Ja, die oude I. is een kostbare - wie hem niet gekend hebben, zullen het naderhand
niet gelooven. Men voelt zich oud naast zulk een jonge jeugd.
Je portret van Kloos vind ik wel degelijk heel mooi; al zei ik er niets van toen ik
den bundel net ontvangen had. Maar er is iets buitengewoon muzikaals in, als het
geluid
[1:2]
van cello-snaren, en het kijken van de oogen is diep en zéér eigen, terwijl de trotsche
wrevel om den mond ook heelemaal van hem is. Hoe hij er nu uitziet weet ik niet,
maar dit is wel de Kloos als poëet.
Hartelijk gegroet
t.t.
Janpiet

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: [Parijs]
Datum: 8 juni [1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
8 Juni
Amice,
Ik kom juist terug van Spa waar ik een paar dagen was met mijn papa. Ik vermoed
- en hoop - dat jelui nog hier bent. Dus, fixeer zelf maar, liefst vanaf 5 uur, tijd en
plaats waar ik jelui zal zien maar stuur even vooruit een pneumatique,
morgen als jelui wilt of quand vous voudrez!
A bientot

Isaac I.

Felicien Bobeldijk aan Willem Witsen
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Plaats: Helvoirt
Datum: 21 juni 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Helvoirt, 21 juni '09
Amice, je schrijven en oòk de lijstjes reeds, heb 'k ontvangen. 'k Dank je zeer voor
je welwillendheid, die 'k als zoveelste uiting van je vriendschappelijke gevoelens,
voor de zooveelste maal op prijs weet te stellen.
Ja, veel verwachting heb 'k er ook niet van; trouwens dat meen 'k je in m'n vorig
schrijven al gezegd te hebben met m'n verzoek aan je, om me behulpzaam te zijn
in 't vermijden van kosten.
't Doet me genoegen, dat je met Marie in en om Parijs zoo genoten hebt; 'n rivier,
die zoo'n welluidende naam heeft als de Loire kan niet anders dan mooi zijn, dunkt
me en 'k geloof dus van harte in je
[1:2]
opgetogenheid er voor - 'k zou 'r ook graag weer eens zijn en dan Bretagne en
Normandië doortrekken; 't is altijd één van m'n liefste wenschen geweest, voorloopig
behoort 't echter tot de zeer vrome.
‘Wie weet (echter) wat 'r nog gebeurt!.’ !!! De hoop is altijd nog in de doos gebleven,
niet?
Met hartelijke groeten aan Marie en jezelf, ook van m'n vrouw
t.t.
Bobeldijk
Excuseer!

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [12 juli 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Het spijt mij zeer dat je mij niet getroffen hebt. Als ik geweten had dat je zoudt
komen, had ik gezorgd thuis te zijn.
Met hartelijken groet
t.t.
GHBr

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [7 augustus 1909]
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Het spijt mij zeer je te moeten melden dat wij morgen Zondag geen gelegenheid
zullen hebben bij jelui te komen noch jelui bij ons te hebben. Wij krijgen morgen
familie over!!! Enfin ik hoop op de volgende Zondag.
Met hartelijke groeten v. Marie,
George

Johanna Bauer-Stumpff aan Willem Witsen
Plaats: Aerdenhout
Datum: 15 september 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zeer geachte heer Witsen, daar mijn schoonmoeder Donderdag en Vrijdag bij mij
logeert, is 't mij onmooglijk dien dag bij U te komen. Echter moet ik [HEd.[?] Zaterdag
naar Amsterdam brengen en zou dus dien middag wel kunnen. Zonder tegenbericht
kom ik dan bij U tegen 2 uur.
Met vriendelijke groeten ook aan Marie
Uw
JoB.
Woensdag 15 September 09 Aerdenhout

Johanna Bauer-Stumpff aan Willem Witsen
Plaats: Aerdenhout
Datum: 17 september 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zeer geachte heer Witsen, ik zal gaarne Dinsdagmiddag om 2 uur op 't fort Chabrol
komen.
Met vr. groeten aan u beiden
Jo B.
17 September 09 Aerdenhout

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
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Datum: [20 oktober 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim, de heerlijke verrassing voor ons beiden hedenmorgen op den verjaardag
van Marie was je brief, die als eene onverwachte zegening uit den hemel kwam
vallen. Hartelijk dank.
Het is mogelijk, dat zoo meteen bezoek komt en dan kan ik niet verder schrijven.
Daarom beëindig ik dezen gauw; dan heb je ten minste spoedig antwoord.
Ik heb nog altijd van
[1:2]
mijn tien-ritten-boekje 2 kaartjes over en ik kan komen, wanneer je wilt elken Zondag
(a.s. Zondag te beginnen) of elken Zaterdag en Zondag (a.s. Zaterdag te beginnen).
Hoewel ik in het algemeen liefst 's nachts thuis ben, hebben we afgesproken dezen
keer van dit principe af te stappen.
Hoe denk je erover, beste Wim?
Wil je in verband met mijn komst eenige
[1:3]
schikking maken en dus Zaterdag of Zondag over 8 dagen kiezen, dan is dit heel
goed. Wil je wat jou betreft alles bij 't gewone laten en je afspraken houden, dan is
dat ook zeer goed.
Ik hoor dus, wanneer jullie me kunt verwachten en ben zeer verlangend jullie te
ontmoeten en weer eens je werk en je atelier te zien en je er in te zien rondloopen.
Wij zijn allen wel, al is M. nog al onder
[1:4]
den invloed van het ongedurige weer.
Met hartelijken groet, ook van M.
je
Jan.

Johanna Bauer-Stumpff aan Willem Witsen
Plaats: Aerdenhout
Datum: 2 november 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zeer geachte heer Witsen, A.s. Vrijdag schikt mij uitstekend en kom ik dus tegen
11 uur gaarne bij U.
Met besten groet aan U beiden ook van Bauer
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Uw poseerwillige
Jo B.
2 Nov. '09 Aerdenhout

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 29 november 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
29 Nov. 1909
Beste Wim,
Je briefje deed mij veel pleizier, want ik was bang, dat mijn boek niet
terechtgekomen was, en je dus bleef wachten op de ontvangst. Maar toen ik je brief
las, dacht ik: ‘arme kerel’. Enfin, je knapt nu weer op, en je bent omringd door lieve
zorgen, dus het zal wel weer gaan.
Nu wou je graag weten, hoe het met de N.G. staat: dat zal ik je vertellen. De
uitgevers zeggen, dat we ± 600 abonné's hebben. Dat lijkt nu wel heel mooi: maar
op het
[1:2]
oogenblik is het toch nog een moeilijke tijd. - Want de uitgevers hebben aan
Groesbeek f 2 500 moeten betalen voor de overname. Dat ging in termijnen: de
laatste termijn zal, vermoed ik, nu afgedaan zijn. Daardoor hebben de uitgevers van
het jaar een beetje krap gezeten: want hun kapitaal, zeggen ze, zit grootendeels
vast in hun zaak, die zij onlangs zeer hebben uitgebreid. Maar het zal nu in de
toekomst wel beter gaan: want als je rekent dat wij verleden jaar 225 abonné's
hadden en nu 600, dat is een groot verschil!
Wat ‘Onze Kunst’ betreft: die krijg je zoo spoedig mogelijk: dat er wat vertraging
is geko[1:3]
men, komt alleen, omdat wij allebei zoo hard zitten te werken. Ik ben nu bezig om
en

de proeven te corrigeeren van den 2 druk der Imitatio, waarbij ik een tweede
Voorrede en een ‘Slotwoord’ heb geschreven, om mij te verdedigen tegen ds. Van
Dijk, die mij aangevallen had. Simons, de redacteur der W.B., is er erg mee in zijn
schik, en schreef mij, dat prof. v. Dijk zóó goed weerlegd is, dat hij niet veel zal
weten te antwoorden. Dat doet mij natuurlijk pleizier, want het staat zoo mal, als
Simons zou moeten denken, dat ik mijn werk, de vertaling, niet goed zou hebben
gedaan.
Dat trouwens de prof. mij aanviel blijkt nu daarin zijn reden te vinden, dat hij zelf
[1:4]
een vertaling onder handen had, (die nu is verschenen) en dat deze natuurlijk een
harden concurrentiestrijd te voeren heeft met de zooveel goedkoopere W.B. uitgaaf.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Enfin, je zult misschien zeggen: wat praat hij over zichzelf, maar ik zit dag aan
dag die proeven der Imitatio te corrigeeren en denk er daarom voortdurend aan.
Vergeef het mij dus maar.
Nu Wim, wij wenschen je hartelijk toe, dat je spoedig weer geheel de oude moogt
zijn, tot vreugde van je sympathieke vrouw, van de Nederlandsche kunst en van
alle menschen die van je houden.
Met een trouwe vriendenhand, en hartelijke groeten van Jean en Jacque. voor Marie
en jou
je
Willem

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk]
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 november 1909
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
v.h. 30 nov. 1909
Amice, Ik ben reeds drie weken thuis ten gevolge van een bronchitis en heb geen
gelegenheid gehad U te bedanken voor de foto's. Als het niet onbescheiden is en
te veel gevraagd van Uw tijd heb ik nog een portret, ditmaal in olieverf dat Bosch
gaarne gereproduceerd had. Nu kan 'k het wel aan hem overlaten of het in handen
geven van een vakman maar dan weet 'k niet wat er van terecht komt. Zoudt gij dit
nog willen doen? Ik had
[1:2]
U toch willen vragen iemand te zenden om de geëncadreerde etsen te halen
waarover 'k U, reeds geruimen tijd geleden gesproken heb en die naar den Haag
moeten gezonden aan 't adres van mijn zuster, Mevr. Antzenius, Kanaal villa, Witte
brug; liefst met den schipper voor 't breken. Ik hoop spoedig eens uit te kunnen
gaan en kom dan zeker eens aan op 't Spui.
Met vriendschappelijke groeten, steeds gaarne
de uwe
W.Witsen

Jacoba Tholen-Muller aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 14 december 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dinsd. 14 Dec. 1909
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Och lieve, beste Wimmy wat ben ik nu geschrikt van al die moeite die je gedaan
hebt voor dat stoeltje! Ik schaam er mij over dat ik 't je gevraagd hebt maar ik wist
heelemaal niet dat 't zóó ingewikkeld was en dacht gewoon even een krabbeltje van
een kwartiertje en meer niet; je begrijpt toch wel Wimmylief dat ik nooit zou gevraagd
hebben om iets waar je zooveel werk aan hadt? Th. schrikte er ook van en schudde
zijn hoofd toen hij dat uitvoerig mooi werk zag. Wat moet ik nu doen om 't je te
vergoeden? Wij kunnen nooit zoo eens iets voor jullie doen en ik hoop maar dat
jullie met een heel moeielijk ding zullen aankomen waar wij dan ook eens heel veel
zorg en moeite mee zullen hebben. Nu kan ik niet anders zeggen als wat Trui van
Piet altijd zei ‘dan zal ik maar heel
[1:2]
vriendelijk bedanken’; maar zooiets is niet om te bedanken omdat 't het meeste is
wat je geven kunt: je tijd en moeite; daarom zeg ik liever niets. Ik hoop dat 't nu
gaauw gemaakt kan worden en je zien kunt dat 't goed gevolgd is als jullie in Januarie
komen; wij verlangen alweer naar Amsterdam; 't is zoo veel minder koud in den
winter dan hier en niet zoo suf. Vandaag kwam Jeanne Koning [H[?]oek (vroeger
meisje van Bob, je ken haar toch?) en Koning waar ze mee getrouwd is, afscheid
nemen; zij zijn haast gelijk getrouwd en komen nu over een maand in Batavia. Bob
schreef haar en Koning antwoorde heel vriendschappelijk (hij is natuurlijk blij dat
Bob 't afmaakte) en nu zullen ze heel goed zamen daar zijn, als goede kennissen;
ik vrees dat Bob nog eens spijt heeft. Die Koning is bizondere aardige man en ze
waren zóó gelukkig zonder overdrijving.
[1:3]
Ze dronken koffie bij Cobi en nu is Bertha Cramer er, die ziet er zoo goed en flink
uit hoewel heelemaal grijs. Wij waren ook bij Ovink (Cobi en ik) en gingen met de
tram naar station; alles heel gemakkelijk en haast niet te begrijpen dat 't Cobi is.
Ovink vraagt altijd zoo naar je en ik hoop dat je hem nog eens ziet met Marietje, die
zal een beetje verbaasd zijn denk ik over zijn rond gezigtje en krullende haaren die
grijs worden; hij brengt zijn kindertjes die allebei heel muzikaal zijn en alleraardigst
zingen; s'avonds speelt hij een concert van v. Groningen op de Kunstkring waar wij
hopen heen te gaan; ik wou dat jullie ook kwamen maar ik kan óók denken dat
Marietje haar heerlijk huis niet graag in den winter
[1:4]
verlaat. O! Ja nu weet ik nog niet of je dat medallon van die (waarschijnlijke) Medusa
kop wilt hebben; 't is een mooi gezigt er zijn veel foto's van in Rome; ik dacht om 't
je maar te zenden als je 't goed vindt en Marietje ook of eerst een foto? - Wij spraken
Hofker even op straat (Paul en ik) en hij dacht dat je verkouden was geworden door
een wandeling met hem in Amsterdam toen was hij 't ook geworden; ik mag hem
toch wel, hij houdt zoo van je en vertelde dat de jongens zoo goed leerden, 't was
maar kort. De meisjes zijn druk aan 't ‘kieken’ en daar moeten jullie ‘ook aan’ zoodra
je hier komen. Th. heeft veel hoofdpijn en ziet bleek, ik denk door 't vreeselijke weer.
Nu moet Dirk dadelijk komen en is er geen tijd tot overlezen; nogmaals zou ik iets
willen zeggen over je hartelijkheid en zorg maar kan 't weer niet W.l.
Geef Marietje een hartelijke kus van ons en een hand van
je
J.
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Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 14 december 1909
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 14 Dec. - 09
Beste Willem,
Ik weet niet wat ik je schrijven moet nà alles dat je ons de laatste tijd hebt
toegezonden! Eerst met Sint Niklaas, stonden wij paf op 't zien van de groote etsen!
Als ik bedenk hoe moeilijk of het is om een goede druk van die reuzen platen te
maken en hoe zooiets een stuk levensonderhoud voor je vertegenwoordigt, dan
zeggen wij: ‘je maakt ons verlegen met je
[1:2]
mildheid!’ Ik bewonder steeds de groote arbeid en kunde en mooie kwaliteiten, wij
hebben de molenaar met de witte zak die ik van 4 het hoogste stel en de jongen
die in 't vuur blaast. De eerste hebben wij hangen, de tweede nog niet. In zoo'n vol
huis gaat het zoo gauw niet om goede plaats te vinden.
Als wij dus al niet paf stonden weet ik niet hoe wij zouden staan na de teekeningen
van de stoel, die Coba van morgen ontving! Ik vind het om verlegen mee te zijn,
zooveel moeite en tijd
[1:3]
je dat gekost heeft. Coba heeft in haar onschuld niet geweten wat ze heeft gevraagd,
en als ik het geweten had zou ik al mijn best hebben gedaan om het te voorkomen.
Maar, gedane zaken enz. - , het is nu eenmaal gebeurd, en ben ik je hartelijk
dankbaar voor al dit vriendschap bewijs!
Het is vervelend dat jij en Marie van dat hoesten nog niet afkomt, maar prettig
voor je dat je zoo druk aan 't portretteeren bent. Hier in huis gaat 't met allen nog al
goed.

[1:4]
Ontvang met Marie hartelijke groeten van Coba en met een handdruk van
je toegenegene
Tholen
De kou en de duisternis zal jullie wel weinig bevallen; het is 's avonds nog het beste
tegenwoordig, vind ik..
adieu!

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: [Den Haag]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Datum: [21? december 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Lieve Wim en Marie,
Hartelijk dank nog eens voor je felicitatiën, je uitgebreiden en gecombineerden
brief aan ons beiden, en 't mooie, kostbare theestel dat, sieraard op M.'s theetafel,
uitstekend schenkt, zooals Zondag bleek. Wij hebben een heel genoegelijken dag
gehad; we hadden, onverwacht, nog een heele boel bloemen gekregen, verder 2
telegrammen (een van van Deyssel - jij bent een grappenmaker) en een partijtje
brieven en
[1:2]
kaarten, o.a. de fam. Tholen, Karsen (Eduard) en Hein en Dientje. Deze zonden
ook nog een mandje bloemen. Verder bloemen van iemand van kantoor die 't toevallig
wist en mij verrassen wilde, van M. haar zuster. Zelf had ik ook nog bloemen
aangeschaft.
Gedurende onze bruidsdagen hadden we gekregen van de familie (we mochten
alles zelf koopen) twee vier-armige koperen Hollandsche kandelaars, een
ontbijtservies, een tafelkleed, een klein kleedje voor een bloementafeltje,
[1:3]
12 zilveren theelepeltjes, een kristallen suikervaasje met zilveren strooier, een
kaasstolp, 12 wijnglazen, een ijzeren kachelscherm, een zilveren theezeefje, een
portret van M. en de kinderen, flesschenschotels.
's Avonds kregen wij de oude lui met dochters en Cathrien en de echtelieden
Reijseger.
Overdag kwam er niemand; dat dreigde een beetje saai te worden - eigenlijk
doordat we port hadden klaargezet, voor 't geval er iemand kwam. Maar overigens
waren we zeer feestelijk van gevoelen met de kinderen.
[1:4]
Ik dronk ten minste een paar glaasjes en M. proefde er even van.
We hebben 3 weken lang 't heel genoegelijk gehad. Eén middag heb ik vrij af
genomen om de geschenken of een deel ervan, bv. de kandelaars, te koopen. Ik
heb ze naar mijn wensch bij een antiquair in de Houtstraat te pakken gekregen. Ze
zijn overigens natuurlijk nieuw.
t.

Deze week hebben we 't nog al druk gehad met de S Niklaasbedankjes en een
paar verjaardagen, zoodat ik vanavond
[2:5]
voor 't eerst gelegenheid heb.
Die verkoudheid heb ik je bezorgd met mijn invitatie om naar Schellingwoude te
wandelen. Hoewel ik in mijn bezigheden ben gebleven, doordat ik geen koorts had,
ben ik een goede week geheel wrak geweest. Toen ik met Kraane (accoord?) zat
te praten begon ik al te spuien. Ik mag lijden,
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dat je er goed afkomt, want bij jou is 't altijd bronchitis, hetgeen zooveel erger is.
De vermoeidheid, beste Wim, moge niet oorzakelijk door het late naar bed
[2:6]
gaan komen, ze kan worden getemperd, door wat vroeger naar bed te gaan.
Drink 's middags als regel thee. (En jij hebt zulke heerlijke, geurige thee.) Neem
er een droog Marie-koekje bij. Na een week ben je er verlekkerd op. Ik hou wel van
een glaasje als tegenstelling, maar thee is niettegenstaande dit een kostelijke drank.
En vroeg naar bed gaan is een weelde, voor dewelke ik veel andere genoegens wil
prijs geven. Als men 't eenmaal aanwent en om 7 uur opstaat, verlangende
[2:7]
naar een kopje thee, ligt men nooit langer dan 3 minuten wakker. 't Lichaam moet
zooveel mogelijk vegeteeren en als men een rusteloozen geest heeft (hetgeen ook
mijn geval is, al verschiet ik veel kruit vruchteloos), moet men ten minste een deel
van de 24 uur zijn lichaam zijn neiging naar rust vrij laten botvieren.
Terwijl ik dit schrijf gevoel ik de mogelijkheid, dat de afmetingen van 't
levenstafereel te gering zullen worden voor dezen of genen. Dat weet men echter
nooit vooruit en je zoudt eens een maand
[2:8]
om 11 uur naar bed moeten gaan om te weten of je par-force toer van 1 à 2 uur
naar bed gaan wel noodig hebt.
Thee 's middags ga je heerlijk vinden, dat weet ik zeker, vooral als je veel thee
drinkt. De afwisseling met wat anders is dan dubbel prettig.
Wat je van je werklust zegt is te juister omdat je werk het echte, goede
produceeren is. Het is zóó juist, dat werken pleizierig is, dat zelfs akelig werk een
vreugde in zich heeft. Ledigheid is vree[3:9]
selijk.
Ik kom heel gauw weer eens een dagje bij je. Alleen heeft N. mij den laatsten
keer gezegd, dat ik eens bij ze moest komen als ik weer kwam. Heel graag, maar
ik ben altijd 't liefst bij jou. Dat heele erge op zijn gemak gevoelen, dat ik altijd bij
jou heb en gehad heb, heb ik nooit bij iemand ondervonden.
Ik ben 't met M. eens, dat je 80 jaar moet worden, maar ik geloof wel zeker, dat
je dan
[3:10]
meer de tering naar de nering zal moeten zetten en meer om je zelf denken: 11 uur
naar bed en de zenuwen rustig laten, door de meeste avonden buiten bezoeken in
de stad te blijven. Wij gaan nu langzamerhand naar Philemon en Baucis toe,
tenminste in enkele bijzaken. Van binnen hebben we 't jeugdige vuur nog. Je weet,
Wim, witkoppen zijn de besten.
Hartelijke groeten ook aan M. en van M. en haar nog eens
[3:11]
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wel bedankt voor hare goede keus van 't theeservies.
je
Jan
P.S. Je collectie Fransche zegels blijkt telkens weer heel mooi te zijn. Er is een
groote grijze Napoleon, die den trots van Jan uitmaakt en door kennis ook een mooi
zegeltje wordt gevonden.
Tot ziens.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [25 december 1909]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60
Beste Wim,
Ik heb tot dusver aan mijn voornemen om je te bezoeken geen gevolg gegeven,
doordat wij in deze maand zooveel geld uitgaven dat wij ongemerkt geheel
achterraakten, ten minste voor ons doen. Maar er is nog iets, waarover ik in een
brief beter vind niet te schrijven, maar dat mij aanleiding heeft op[1:2]
geleverd met spoed eenige studie op te vatten. Daar ik al zoo weinig tijd heb en
door onze kleine woning nog veel tijd verlies bovendien, moet ik den tijd die mij rest
geheel gebruiken.
Ik hoop je spoedig te zien en Marie dankt jullie wel voor de invitatie. Of zij met
een latere komst van mij zal meekomen is een vraag. Zij heeft altijd door
[1:3]
alles wat van haar gewonen doen afwijkt, aanvallen van hoofdpijn te duchten, die
haar alle genoegens benemen.
Wij zijn allen wel. Alleen heeft Jan zich weer wat te druk gemaakt met zijn
kerstboompje, wat bij hem altijd koortsaanvalletjes geeft. Gelukkig begint hij
tegenwoordig zooveel verstand te krijgen, dat hij na een eersten aanval zich verder
be[1:4]
daard houdt.
Hij is in den laatsten tijd erg met een aardig jongetje van Arps (den schilder) en
daardoor met een jonge dame - die een stel kinderen naar een Zondagschool geleidt,
zoodat we onze lieve heer nu geregeld aan huis hebben. Het is grappig die
bevliegingen van kinderen. Ik moest naar een zondagschool en vond 't afgrijzelijk.
Met hartelijken groet, ook van M. en voor M.
je
Jan
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[1910]
Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [eind november 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
Beste Wim,
Je moet niet om mij lachen, maar gisteren kwam ik plotsling op de volgende
gedachte. ‘Die goeje Wim zal allicht gemerkt hebben, dat er een deel is verschenen
van mijn vertaling van Wagner's Nibelungen en daar hij niet, zooals van al mijn
andere geschrijf, een presentexemplaar heeft gekregen denkt hij misschien, dat ik
hem overgeslagen heb.’
Ik weet wel, dat je zoo'n presentexemplaar niet absoluut zeker verwacht heb, dat
ligt niet in
[1:2]
je aard - maar het zou toch kunnen zijn, dat je een beetje verwonderd bent. En
daarom schrijf ik je maar even, dat ik zelf maar één exemplaar heb gekregen en
men mij niet gevraagd heeft, of ik er méér hebben wou. Ik durf er niet goed om te
vragen, want het is een duur werk, en het honorarium dat ik er voor krijg, is nog al
goed.
Neem je me dus niet kwalijk, Wim, dat ik er geen voor je heb?
De arme J. is naar den tandmeester: en ik zit een beetje in spanning, wat hij
zeggen zal. Want ze sukkelt van tijd tot tijd erg aan haar kiezen.
Met veel hartel. groeten voor M. en jou,
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [december 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim,
Het was juist op St. Niklaas dat ik het goede nieuws van je vernam, dat je met
een nieuw procédé bezig waart, dat je een aak bezit en dat je niet meer geregeld
Whiskeyt en Sherryt. Dat je niet meer rookt is een bijzondere parforce-toer
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[1:2]
en dat je tot den afstand van dat pleizier je genoodzaakt acht, vind ik wel om een
beetje je te beklagen, want rooken is wel dat, waar buiten een mensch even moeilijk
buiten kan als buiten eten. Eén ding is gelukkig: dat je er de sigaretten-rookerij door
kwijt geraakt bent.
Wat zal je door al dien afstand nu een
[1:3]
rijkaard worden en solitair, tegenover de buitenwereld. Dat is zoo kwaad niet. Als
ik niets maatschappelijks om handen had, ging ik dagelijks op sloffen naar den
sigarenwinkel, een enkelen keer eens naar de bibliotheek, en daarmede uit. Het
meeste van wat men omhaalt brengt op den duur maar moeite
[1:4]
en last.
In de Kerstvacantie van de jongens kom ik nu een dagje als 't jullie schikt.
De hartelijke groeten ook aan M. en van M.
je
Jan
P.S. Eigenlijk, als ik niets om handen had, zou ik wel een afspraakje met je maken
om je bootsman te worden en je door de stad te boomen. Dat zou ik wel zeer
pleizierig vinden. En jij ook, denk ik.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [ná 21 februari 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim,
Je brief ontving ik Zaterdagavond onder den eten en door den korten tijd die mij
restte en omdat ik absoluut nog naar den tandmeester moest, kon er niet van komen
Zaterdagavond naar Rotterdam te trekken.
Bovendien is 't geen verlokkend idee de divagatiën van Hein over de dessous
van ons bestaan te moeten aanhooren. Wèl wil ik graag naar den tweeden avond,
omdat hij hier meer de gelegenheid heeft zijn eigen gang te gaan
[1:2]
en de bekommernissen of wij 't mèt of zonder gods-idee zullen moeten en kunnen
doen wat van zich af te zetten.
Nu is er echter 't volgende gebeurd. Zondagmiddag ben ik even heen en terug
naar de Breitner-expositie geweest en heb aan den ingang van den kunstkring (men
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weert Rotterdammers, niet-leden) ervaren, dat je er in een boek moet teekenen. Ik
heb nu nog al eenige vrees om op jouw persoonlijk lidmaten-billet te gaan. Schrijf
mij eens.
[1:3]
Wimpie is weer geheel beter en de aanwinst is, dat hij veel beter dan vroeger eet.
Ook zijn we voor de kinderen begonnen met havermout. Zijn oor is weer droog,
alleen brengt hij 't hooren van een horloge met zijn linker (herstelde) oor minder ver
dan met zijn rechter-oor.
Marie heeft er veel om heen gehad door al de ziektetjes van de kinderen. Maar
zij is wel, al hoest ze wat meer dan voor eenigen tijd. Wij verlangen naar goed weer.
Gelukkig dat Marie weer geheel beter is en de terugkeer van je smaak is zeker.
Dat is altijd aldus met influenza.
[1:4]
Ik kan begrijpen, dat je met 't geld achterop bent; 't verwondert me, dat je 't nog zoo
bolwerkt. Ik mag lijden, dat je nu een langen tijd ongestoord zult kunnen werken.
Ik verlang er erg naar dat je weer eens komt. Mijn studie is altijd meer aan 't
verslappen gegaan; ik heb ook van mijzelf te veel te doen en te dikwijls verhindering.
Waren wij maar 9 jaar verder, als jij je 'n heerenhuis met stallen verzekerd hebt;
ik wil er dan graag, gepensionneerd, voor concierge spelen, met vrijen toegang tot
je bibliotheek. Wat 'n rust, op je sloffen!
Hartelijke groeten ook van M. en aan M.
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [30 januari 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60
Beste Wim, nooit meer iets van jou of je komst vernemende, onderstel ik dat jullie
ook een veeg uit de pan hebt gehad en ziek geworden zijt. Misschien zal ik nu
spoedig wel iets van je hooren.
De maand Januari door is Jan telkens ziek geweest, telkens een paar dagen in
bed en als hij dan 's morgens weer goed naar school was gegaan, kwam hij 's
middags, soms reeds om twaalf uur, ziek thuis. Toch is hij langzamerhand weer aan
't rechtop
[1:2]
staan en de buitenlucht gewend geraakt en is nu sinds een kleine week weer flink
in orde.
Wim was aanvankelijk minder aangedaan door 't slechte weer, maar eindelijk
kreeg hij na zoo'n paar korte ongesteldheden een stijve hals, die weer beter werd,
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maar den volgenden dag kwam hij met erge koorts thuis. Deze bleef, tot na eenige
r.

r.

dagen en terwijl hij oorpijn kreeg de D eene behandeling van D Cohen Tervaert
r.

(den zwager van I.) goed vond. D C. is toen een uur met hem bezig geweest en
heeft in 't eind zijn trom[1:3]
melvlies geperforeerd, waarna elken dag weer uit het binnenoor ziektestof is komen
aanzetten. De koorts is toen gaan minderen en hij is nu zoover dat zijn temperatuur
normaal raakt. Hij ziet er, kan je wel begrijpen, als een hempie uit.
Met ichthiol worden verder zijn halsklieren ingedroogd. Vermoedelijk zou hij dus,
als indertijd Jantje, als 't zomer was, een veertien dagen in zee moeten, later.
Je begrijpt, dat M. deze maand dus niet haar makkelijksten tijd heeft. Daar Wim
voor de rust beneden ligt en 't hydrophile gaas in zijn oor om de 15 à 20 minuten
[1:4]
ververscht wordt, kan je begrijpen dat ze moe is. Door de maand heen heeft ze nog
't bed moeten houden.
Alles bij mekaar begrijp je dat er van studie ongeveer niets komt, want als mijn
gewone werk is afgeloopen, is er altijd wat te doen, al ware 't naar den aptheker te
gaan.
Arthur is hier geweest met een vriend van hem, v.d. Leeuw. Ik heb met dezen
een afspraak om te schaken, elke 14 daag, bij hem in Voorburg of bij mij. Ik ben
eens bij hem geweest - heel genoegelijk - en won een spelletje. Of 't nu dinsdag bij
mij kan, weet ik niet;
[2:5]
we zitten wel een beetje te veel in beslommeringen om gezellig en rustig te
ontvangen. Maar in een paar dagen kan veel beteren.
r.

Ik vergat je nog te zeggen, dat D C. mij verzekerde, dat het prikje in W.'s
trommelvlies geen blijvende gevolgen heeft, omdat het gaatje weer dicht groeit.
Een groot geluk bij ziek zijn is, dat 't niet weinig de intimiteit verhoogt, eene
omstandigheid, die vooral de moeders ten voordeel komt. Wim is door zijn ziek zijn
een muschje gelijk en voor zijn moeder is 't een
[2:6]
voortdurende vreugde om hem weer op te knappen.
Die, of dergelijke goede zorgen ondervond ook de kanarie, die mede ziek werd
(influenza?) en nu door zonne-baden, warme melk en wit van ei, een heel stuk beter
is geworden.
Hoor ik weer spoedig iets van jullie?
Hartelijke groeten ook van M.
je
Jan

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 14 februari 1910
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 14 Febr. - 10
Beste Willem,
Het deed me veel genoegen gister je brief te ontvangen en bedank jou en Marie
wel dat je zoo aan me gedacht hebt en doet 't me altijd goed je beider
vriendschappelijke gevoelens te ondervinden. En als je mijn verjaardag herdenkt,
krijg ik altijd zoo'n beetje beschaamd gevoel, want ik sta met de herinnering aan die
dagen voor anderen zoo bizonder zwak. Met andere woorden, als een
[1:2]
goede geest me niet bij tijds inblaast wie jarig is, gaan die dagen me gewoon weg
voorbij.
Jullie treft het deze winter slecht met de gezondheid, dat je in 14 dagen niet hebt
kunnen werken, wil zoo veel zeggen dat je ook niet hebt kunnen uitgaan! Ik had
gehoopt de tentoonstelling in Arti te zien en dan ook even aan te komen, maar 't is
er helaas niet van gekomen en nu ben ik ook leelijk verkouden. Alleen hoop ik dat
ik de eenige in huis zal blijven, want Coba is nog al aardig wel tegenwoordig en ook
zonder
[1:3]
hoesten de laatste tijd. Hoe het zij zooals je aan je eigen jaren zult weten ben ik nu
50 jaar, een leeftijd die te denken geeft; maar het beste is, geloof ik, om er juist niet
aan te denken.
Hartelijke groeten ook aan Marie ook van Coba en een handdruk
van je vriend
Tholen
De timmerman heeft een wonder mooi stoeltje naar je teekeningen gemaakt, Coba
heeft mij daar Zondag mee verrast.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 februari 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 16 febr. 1910
Hartelijke gelukwenschen, lieve Cobi, met je verjaardag ook namens Marietje. Ik
had je graag bij deze gelegenheid eens 'n gezelligen opgewekten brief geschreven
maar 'k zie er geen kans voor omdat 'k al bijna in drie weken niet uit ben geweest
en nog steeds onder den invloed ben van hevige influenza. Je wordt van al dat thuis
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zitten zoo muf & saai. Als 'k nu maar weer eens de straat op kon dan zou 't wel weer
gauw beteren en daarom
[1:2]
kijk 'k halsreikend uit naar 'n zachten dag. Sints Maandag ben 'k ten minste weer
aan 't werk, aan 'tzelfde schilderij dat al zoo lang af had moeten zijn. Met de laatste
sneeuw heb 'k 't zoo mooi gezien maar door 't te lang staan teekenen heb 'k 't
verschrikkelijk te pakken gekregen. Ik ben nog voortdurend erg moe en de dokter
zei vandaag dat ik nog niet zoo hard moest werken maar dat bewijst alleen dat hij
niet weet wat 't is; ik heb 14 dagen niet kunnen werken dat was al 'n verschrikkelijke
beproeving en nu kan ik er niet meer afblijven voor 't heelemaal af is. Elken avond
[1:3]
verlang ik weer naar den volgenden dag om weer aan den slag te kunnen gaan. 't
Ongelukkigste is dat 'k maar weinig opschiet en tijd te kort kom. Marietje is ook ziek
geweest; we hebben verscheiden dagen samen te bed doorgebracht zoodat de
dokter moest lachen als hij binnen kwam kijken. Maar zij gaat nu al weer uit, vandaag
nog naar zangles, ze is niet sterk en vreeselijk nerveus; 't minste brengt haar van
streek en ik maak me dikwijls ongerust over haar. Ze is zoo vreeselijk lief en goed
en heeft zoo veel verdriet gehad en verdient zoo om gelukkig te zijn. Ik doe alles
wat 'k kan en ben tot alles in staat voor haar maar meer dan haar menageeren en
verzorgen en hard werken kan ik toch ook al niet. En dààr zit 't in. Het
[1:4]
werk vlot niet en 'k verdien de laatste jaren bitter weinig en zij kan niet tegen
geldzorgen. Ik kom hoe langer hoe dieper in de schuld bij haar zoodat ik besloten
ben mijn Delftsch weg te doen als er 'n goede gelegenheid is. Daarom ook werk 'k
zoo hard als ik kan aan dat groote schilderij; als dat goed wordt en 'k kan 't verkoopen
schiet 'k weer 'n heel eind op. Ik reken daar vast op en heb 't stellige vertrouwen in
mijn werk - maar dan niet ziek zijn! Verwijt me nu niet dat 'k alleen over mezelf schrijf
lieve Cobi; 'k weet dat 't je interesseert anders deed 'k 't niet; en dan: waarover zal
'k anders schrijven? Geduld maar is de boodschap en daarom den moed niet
verloren! Na regen komt zonneschijn, zegt men. Wie weet!
[1:3]*
Schrijf mij eens gauw wat van je zelf en de anderen. Van Tholen kreeg ik gisteren
'n briefje waar 'k heel blij mee ben.
Veel hart. gr. van ons beiden
je
Wim

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 1 maart [1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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1 maart
Amice, Te Hilversum woont een oude wijze man, althans een oud-professor,
genaamd Matthes, en mede-auteur van de moeder van Bob's vrouw. Deze mijn in
de wittebroodsweken verkeerende zoon had mij verzocht dien grootvader een
bezoek te willen brengen. Ik schreef hem Vrijdag, of hij mij wachten kon Zondag.
Geen antwoord ontvangen hebbende, sein ik hem Zondag ochtend, dat ik bij gebreke
van bericht niet kwam. Hij had Vrijdag Hilversum verlaten en zich
[1:2]
zijne brieven niet laten opzenden maar men zond hem wèl het telegram en hij seinde
terug: kom als ge kunt, morgen hier, dat is te Amsterdam. Ik weêr terug aan hem:
goed om twee uur en aan Willem Witsen: ik kom koffie drinken. Maar toen kwam er
een vrouw in het spel en bracht alles in de war. Zijne schoondochter ging seinen:
papa logeert hier, kom 1 uur ‘lunchen’. Aangezien nu de bedoeling was de familie
te leeren kennen, nam ik de lunch aan en seinde de koffie weer af. Maar ik dacht
toch tusschen 12 en 1 uur bij je te zijn.
[1:3]
Daarvoor moest ik 10.38 van hier. Ik kon niet weg, voordat een bode van de Kamer
mij een aangeteekenden brief van Bob zou gebracht hebben. Die bode blijft uit; ik
trek mijn jas en mijn hoed aan, maar het wordt over tienen. Ik ga even naar boven,
Cobi goeden dag zeggen en vertellen, dat ik met den volgenden trein zal moeten
gaan, als die bode niet komt. Ik hoor niets, maar beneden komende verneem ik dat
de bode er is geweest en de meid gedacht heeft, dat ik uit was! Nu was het te laat
geworden voor den trein van 10.38.
Hebt gij ooit zoo'n opeenstapeling van ongelukken bijgewoond?
[1:4]
Het gevolg is geweest, dat je mij niet gezien hebt, maar dat spijt mij genoeg. Ook
vond ik het heel aardig, dat je mij daarover zoo schreeft.
Ik hoop zeer, dat ik spoedig gelegenheid zal hebben het verzuimde in te halen.
Van den professor zal ik vooreerst geen last hebben en van zijne vrouw, die mij
ontving met de vraag, of ze maar kolonel tegen mij zou zeggen, wat ik tot mijn spijt
niet beantwoordde met: heel graag, ook niet. Cobi heeft weer last van maag en
benauwdheid, maar als ze wat beter is en jelui ons willen hebben, komt zij zeker
meê.
Hartelijke groeten van ons allen, ook aan Marie
t.t.
Br

Jacqueline Reyneke van Stuwe aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [4 maart 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Lieve Marie, Nu ik voor 'n paar dagen hier ben, zou ik jullie zoo graag eens komen
zien. Morgen = (zaterdag) -middag tusschen drie en vijf kan ik 't best, tref ik je dan
thuis?
Als ik geen tegenbericht krijg, zie je me tusschen 3 en 5 verschijnen. Ik logeer bij
mijn zuster Roorda in de Joh. Verh.str 182.
Hartelijke groeten voor je beiden van
Je
Jacques R v S

Etienne Bosch aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 11 maart 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
62, Adelheidstr. 11.3 '10
Waarde Witsen,
Heden ontving ik van mejuffrouw Brunt bericht dat Gij uit begrijpelijke voorzorg
het bewuste cliché, waarom zij U verzocht, niet wenschte af te staan. Ik had de raad
gegeven er U om te verzoeken, ook omdat Gij U indertijd tegenover mij hebt
uitgelaten, desnoods de cliché wel te willen afstaan, hetgeen
[1:2]
U wellicht ontgaan is. - Ware dit niet zoo, ik zou er U waarlijk niet voor hebben laten
lastig vallen, waarvoor ik U thans mijn excuus aanbied.
Niet om mijzelf de last of kosten te besparen had ik het cliché liever ter reproductie
gehad, maar eenvoudig omdat het zoo goed was uitgevallen, en wij dus zeker
konden zijn van een goede reproductie; terwijl wij nu moeten afwachten wat
[1:3]
er van terecht komt, daar het origineel, dat nu reeds verzonden is, te Antwerpen in
behandeling word genomen, en wij vooraf wel geen inzage van proef zullen
ontvangen. Ik was hier te meer toe genoopt omdat enkele photo's van teekening
en etsen door de photograaf ten mijnent genomen absoluut niet goed waren, zoodat
ik eenigzins bevreesd was het met het portretje dezelfde weg op zou gaan.
[1:4]
In vertrouwen dat Gij dit schrijven in besten welstand moogt ontvangen,
en met vriendelijke groet voor U en Mevrouw,
Steeds gaarne de Uwe
Et. Bosch

J.F.L. de Balbian Verster aan Willem Witsen
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 maart 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[monogram JFLdBV]
12.3.'10
Beste Wim,
Nu moet ik toch eindelijk iets van me laten hooren. We zijn vele Zondagen uit de
stad geweest en nu is mijn meisje de vorige week ziek geworden; influenza natuurlijk.
Het is echter al weer beter.
Wat ben ik blij met het prachtige stuk dat ik bij Kraane heb gezien. Ik ontdekte
het toen 'k in de half donkere kamer met de Baby rond[1:2]
liep. Toen ik verbaasd en bewonderend naar stond te kijken, zei ze heel duidelijk:
'Oom Witsen gemaakt..!
Het is werkelijk prachtig en Kraane is wèl gelukkig. Hij is er trouwens zeer trotsch
op.
Ik wensch je van harte geluk met deze overwinning want dàt ìs het omdat jezelf
hebt overtroffen. Ook de lange Bakker, die anders niet
[1:3]
gauw in de wolken is over modern werk, was er verrukt van. Hij beweert nu dat
Breitner nou maar moet inpakken....
We zijn al druk bezig met het inrichten van ons huis, Prinsengracht bij het
Molenpad. Wie weet of je daar niet weer, als van ouds op het Damrak, komt werken!
Er is een prachtige huizenrij op de gracht.
[1:4]
We komen nu heel spoedig weer eens kijken, misschien nog gauwer dan je denkt.
Veel groeten aan M. en geloof me steeds,
geheel yours
Verster

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [13? maart 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
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Beste Wim, van de week vergat ik je te zeggen, waarom ik dezen winter zoo aan 't
werk wilde - dat dus een anderen keer - en tevens vergat M. je oordeel te vernemen
omtrent de stoelen in de achterkamer, die ons zoo bevallen en die we voor een riks
per stuk op een veiling verkregen.
Vandaag was ik met Wimpie op een kijkdag van schilderijen en oud delftsch bij
Zürcher. Die
[1:2]
sinjeur heeft een groote behuizing achter promenade, naast de oude villa van van
Tienhoven, met een schilderijenzaal erbij. Bij 't Delftsch was, geloof ik, mooi goed.
Wat schilderijen betreft, heeft hij enkele oude Mauves, Marissen (J. en W.), verder
veel Dankmeyers. Groesbeek is 't bij lange na niet. Ik denk nl. dat op de veiling veel
eigen spullen zijn. De Mauves vallen uiterlijk niet als Mauves op; het
[1:3]
is of ze veel uit een tijd, lang geleden, zijn.
Vandaag heb ik 't zesde deel van Casanova uitgekregen. Ik ben nu nl. aan 't eind
van de historie met ‘La Charpillon’. Dat is een verhaal om gek te worden; hij had
sterke zenuwen, die Casanova. Ik heb me weer zeer verkneuterd in 't ten tooneele
verschijnen van den wonderstoel en nog meer bij de gedachte aan den eigenaar
die met het apparaat rondgaat, ten einde een kooper te vinden. Al[1:4]
e

leen de 18 eeuw heeft zulke grappige dingen gehad, als C. ze ons beschrijft.
Zou je mij een pleizier willen doen en mij over eenige weken aan de hand willen
e

doen een andere uitvoerige beschrijving uit de 18 eeuw, van iemand die op de een
of andere wijze, zij het een losbandig, zij het een staatkundig, doch avontuurlijk
leven leidde. Liefst mémoires, 't zij van man, 't zij van vrouw. Maar uitvoerig en met
levenslust
[2:5]
geschreven. De bibliotheek zal wel alles hebben wat je me opgeeft.
Ik vind in Casanova zoo bijzonder aardig de zedenschildering die je er zoo goed
e

in aantreft. Je krijgt er de 18 eeuw in negligé.
Jammer, dat 't met zijn bezoek aan Engeland uit is geweest. Tenminste ik zie 't
aankomen. Pleizier heeft hij op zijn kort geval met Pauline na, er niet gehad.
Daardoor of doordat
[2:6]
hij niet inheemsch kon worden in Engeland, vertelt hij over 't eigenlijke leven erg
weinig. Veel van zijn mededeelingen maken meer den indruk van charges, dan van
e

goedgeziene realiteit te zijn. Ik ga vreezen voor wat ik in 't 7 deel lezen zal.
Zal je je op de mémoires eens beslapen? Weet je bepaald niets, vraag dan eens
aan je Parijsche vrienden. Want den
[2:7]
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eersten keer hebben ze niet misgetast. Maar ik bedoel een boek van litteraire waarde.
Casanova is dit onmiskenbaar.
Ik ben vandaag erg in mijn humeur; vandaar, dat ik je met een uitvoerigen brief
het beste toewensch in je werk
en jullie hartelijk groet, ook van M.,
je
Jan

Josephus Willem Lambertus Alberdingk Thijm aan Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: [Baarn]
Datum: 27 maart 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd ‘De Bremstruik’, Baarn]
27 Maart 1910.
Zeer geachte Mevrouw,
Uit naam van Moeder kom ik U, in antwoord op Uw vriendelijk briefje, even
antwoorden, dat zij gaarne met Annie van Uwe uitnoodiging gebruik zou maken.
Annie is echter Dinsdag a.s. uit logeeren bij een schoolvriendinnetje en nu kom ik
U vragen of 4 April a.s. U zou schikken.
Annie verheugt er zich erg op.

[1:2]
Hopende dat deze datum U convenieert, noem ik mij, met beleefde groeten,
Uw dw.
JWL. Alberdingk Thijm.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Baarn
Datum: 2 april 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Baarn, 2 April 1910.
Waarde Vrienden, Wij ontvangen daar juist een telegram uit Leerdam met het bericht
dat Anna eerst morgenavond thuis kan komen. Daar zij niet sterk is en o.a. bijna
niet te voet kan gaan, voorzien wij dat zij Maandag vrij vermoeid zal zijn en daar nu
Dinsdagochtend de school weêr begint, wilden wij U voorstellen de verwezenlijking
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van het zoo gastvrij en vriendelijk door U ontworpen plan tot de groote vacantie, die
in Juli begint, uit te stellen.
In de hoop, dat daartegen bij U geen bezwaar bestaat, ben ik, met hartelijke groeten,
de uwe
K. Alberdingk Thijm.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 5 april 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

5 April '10
Beste Wim, allereerst wil ik je antwoorden op je laatsten brief. Ik laat me van de
Landsbibliotheek komen: histoire de la société française pendant la Rév. Ik meen
wel, dat ik 't jaren geleden gelezen heb, maar dat hindert niet. Verder hist. de la
société française pendant le directoire. De boeken over de maîtresses van Louis
XV zijn mij wel bekend, maar ik weet de juiste titels niet; het is de vraag of ik anders
dan gedeeltelijk er iets van gelezen heb. Verder heb ik nog Casanova VII en VIII
om aan te beginnen.
Ik ben 2½ week thuis geweest en meestal in bed, met influenza en nog niet naar
kantoor, terwijl ik nog steeds proeven neem, om te ontdekken of de smaak weer
begint. Van die gelegenheid heb ik te bed liggende gebruik gemaakt om na te denken
over je voorstel iets te schrijven over Hein.
Ik stuur 't je hierbij ter inzage en met verzoek om terugzending. A was bedoeld
voor Willem zijn jubileum nummer en B is eene vrije divagatie, zonder bedoeling,
ten ware om voor mij zelven iets beter geleverd te hebben dan het barsche briefje,
dat ik Hein indertijd schreef en waarop hij mij nooit antwoordde, blijkbaar boos. Heb
je ooit iets daarover van hem gehoord; schrijf 't dan eens.
Ik heb nl. tegen A, dat het door juist te zijn, zoo den schijn heeft van
onwelwillendheid, tot hatelijkheid toe. Ik heb geen enkele aanleiding om Hein aan
te vallen.
Ik heb tegen B, dat ik wijzer moest zijn en de theoretische ontkenning niet blijven
demonstreeren in schrifture. Ik heb nooit als de man in de ‘Morgue’ het Leven
ontkent, maar wel de waarde der pretentie en van veel der prestatie van de levende
menschen en een ander doel van 't Leven, dan gelegen is in de sensatie van de
vreugd te leven. Dit ongeloof in menschelijk doen nu is echter zóó erg, dat noch
mijn lofredenaar (v. D.), noch mijn afbreker (Scharten) er raad mede wisten en de
eigenlijke reden van mijn schrijven expresselijk over 't hoofd zagen. Beiden zagen
zij in mij (als mij meer voorkomt) een ‘outlaw’, 'n onfatsoenlijken kerel - als Veth,
toen ik een stokje voor de nooit tot klaarheid gekomen ‘gemeenschapskunst’ stak
en bij Scharten was dit zoo erg, dat hij die natuurlijk niet in 't minst 'n ploert is, tegen
mij ploertig optrad. Na jaren
[1:2]
heb ik van de week zijn artikel gelezen en ik was er opnieuw door verbaasd. ‘Deze
“niets duchtende” schrijver’ van mij, omdat ik, toegevende aan mijn zin tot orde en
juistheid, in mijn uitgave de data herstelde van de eerlijk uit mijn binnenste
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gep[u[?]urde stukjes en stukken, waar 't boekje uit is samengesteld. En terwijl mijn
duistere glorie altijd is geweest mijn gewaarwordingen van het alles omvattende
‘nihil’ in den goeden eigen toon en in 't eigen woord weer te geven, verbreidt hij in
alle lichtzinnigheid de meening, dat ik een decadent van van Deijssel ben. Ik, die
nooit naar iemand, ook niet naar van Deijssel heb omgekeken - alleen zijn vurigheid
minde in de Zola-artikelen, omdat ik, n'en déplaise alle taal, alle rythme, alle
woordvorming, alleen kijk naar 't hart dat te voorschijn komt. Als de impuls in orde
is, deugt de weergave; daarover hoeft geen critiekje geschreven te worden.
Tegen de B heb ik dit in het bijzonder, dat 't heelemaal iets anders is dan 't pure
in mijn boekje. Ik weet zelf niet in hoever ik hier ernstig of onernstig ben. Dit komt,
omdat ik 't zoo'n bezopen belachelijke gedachte vind dat Hein (in mijn idee) zóó uit
de American-Bar, met den engel Gabriël komt aantollen. Verder ben ik tegen de
ontkenning, als theoretische mededeeling. Zooals ik voel, moet men geleerde zijn,
wiens taak is de waarheid van gister te laten verdwijnen in de meer universeele van
morgen. Dit is zeer schòon. Of men moet zoo gelukkig zijn, materieel te bezitten,
om bv. aan te toonen, dat de Nederlanders verloren bij den dood van Oldebarneveldt
e

en nog meer bij dien der de Witten en dat de 3 Engelsche oorlog, ontstaan te
behoeve van Oranje, voor goed ons land gedeprimeerd heeft. Ik wou zoo graag
eens langen tijd hebben om Fruin te lezen.
Men moet ook niet namen als ‘Darwin’ e.d. in den mond nemen, als men het werk
der genoemde niet zóó kent, dat 't ons eigendom is geworden. Dat is het begin van
gemakzucht en journalisme.
Ik keur dus B bepaald af en zend 't je alleen, omdat in jou hoofd alles veilig is, ook
't absurde. Met de terugzending krijg ik wel de titels der Maîtressen en een briefje?
Hartelijken groet, ook aan M.
Jan

Paul van Eeden aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 april 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Larensche Kunsthandel, Amsterdam]
7 April [19]10
B.W.,
Zooals je ziet ben ik weer in 't land. Ik vond hier een betrekking in bovenstaande
zaak. Nu zit ik iederen dag in Amsterdam. Ik zou je nog zoo graag eens op komen
zoeken, ik heb je in zulk een tijd niet gezien, noch wat van je gehoord. Maar ik ben
niet anders vrij als na vijven. Is er nu eenige mogelijkheid dat ik eens bij je kan
komen eten, dat zou ik heel prettig vinden. Schrijf mij dan even naar dit adres of
loop even aan als je er langs komt. Ik ben altijd in de zalen.
Dag, dag, vele groeten
Paul v. E.
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George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 april 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Zou je mij het genoegen willen doen even aan het Bestuur van de Mij.
Arti-Amicitiae te willen melden of je de medaille aanneemt, want anders kunnen wij
de Koningin niet schrijven, dat wij de medaille hebben toegekend.
Zooals je weet heeft Veth ze indertijd geweigerd.
Met hartelijke groet ook aan je vrouw
t.t.
GHBreitner
P.S. Daar de secretaris op je antwoord zit te wachten, hoop ik dat je het niet kwalijk
zult nemen dat ik maar even de bediende v. Arti gestuurd heb.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 21 april 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
21 April 1910
Beste Wim,
Zoo even kwamen je etsen, en ik kan je niet zeggen, hoe 'n verrassing dat voor
mij was, en hoe vreeslijk-blij wij allebei zijn, dat wij nu iets van je mooie werk hebben,
dat hier mag blijven, en waar wij altijd naar kunnen kijken, ons heele leven lang. Wij
zullen ze hangen in de voorkamer, een aan elke zijde van den schoorsteen, - is dat
goed? De vier portretten, die er nu hangen, gaan dan naar een andere plaats. Wat
een prachtige keuze heb je gedaan, en je hebt er
[1:2]
waarachtig lijsten om laten zetten ook! Ik dank je ervoor, ook namens J., uit den
grond mijns harten, en behoef je zeker niet te zeggen, dat ik ze altijd in waarde
houden zal.
Geloof mij, na hartelijken groet voor Marie en jou, ook van Jean en Jacq.,
je ouwe vriend
Willem
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Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 april 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Amsterdam 23 April 1910.
Nog altijd heb ik je niet geantwoord lieve Cobi op je brief en je vriendelijk voorstel
Ewijkshoeve betreffende. Dat komt om dat wij nog niet tot een besluit hebben kunnen
komen. Het zou voor Marietje zoowel als voor mij buitengewoon goed zijn en je
weet niet hoe wij beiden er naar kunnen verlangen. Maar er zijn groote bezwaren
en wel in de eerste plaats dient dan genoemd dat de meid niet meê wil zoodat M.
zou moeten uitkijken naar een noodhulp. Een ander bezwaar is mijn werk dat niet
in een stadium is om 't te laten rusten. Ik heb nog 4 schilderijen af te maken van
den winter en 'k vrees dat de lente op Ewijks[1:2]
hoeve mij over 't hoofd zou groeien. 't Is hier ook al erg genoeg, als buiten de zon
schijnt en 't groen loopt uit maar als je hoofd vól is van impressies van buiten wordt
't bijna onmogelijk, voor mij. Nu kan 'k dat werk wel laten staan, (dikwijls genoeg
moet 'k dat wel doen, vandaar dat 't zoolang duurt bij mij) maar dan heb 'k geen
geld om van te leven. 't Zou mij vreeslijk meê vallen als 'k op Ewijkshoeve werken
kon; 'k denk 't niet, ten minste niet waaraan 'k praktisch iets heb. En dan is er nog
een groot bezwaar dat alleen mij geldt: àl de herinneringen. Wat dat eene woord
zeggen wil in al z'n beteekenis, 'k geloof dat weinig menschen dat weten. Als ik er
mij in verdiep is 't nooit
[1:3]
zonder dichtgeknepen keel. Nu weet 'k wel dat 't heel iets anders is om er weer te
zijn omdat er tegen over staat 'n nieuwe werkelijkheid, maar dat is juist dikwijls zoo
naar! Enfin, ik weet hoe graag M. 't wil, hoe goed 't zou zijn voor haar om eens rustig
buiten te zijn. Als 't haar niet tegenvalt (dat hangt ook veel van 't weer af) zal ik 't
ook heerlijk vinden. Wij zijn dus bereid over alle bezwaren heen te stappen of 't
hoofd te bieden; alleen willen we niet in den weg staan als je 't kunt verhuren. Vooral
ook omdat 't toch altijd maar voor heel kort zijn zou, 14 dagen of uiterlijk 3 weken.
Dus alleen als je geen aanbiedingen op je adverten[1:4]
en

tie krijgt zouden wij er graag heen trekken van b.v. na 20 Mei (als we den 18 niet
verongelukken) tot omstreeks half Juni. Maar je mag er niets voor laten lieve Cobi;
begin maar met de advertentie. Ik zal dan al mijn best doen om in 'n maand mijn
werk gedaan te krijgen. 't Schilderij op Arti heeft succes, 't wordt goed gevonden,
is mooi gehangen en werd bekroond. Prettig voor Kraane. De portretten zijn af, de
geteekende.
Marietje ligt weer te bed van daag en morgen; ze laat je wel bedanken voor de
kaart en al de vriendelijkheid en verlangt erg naar Ew. en mooi weer. Wij kunnen
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binnen kort wel eens over komen, in de eerste week van Mei b.v. Wat zou 't prettig
zijn om samen op Ew. te zijn; met Cobaatje vooral, kunnen jullie dat niet doen?
Wensch de meisjes 't beste in Brabant 'k ken 't goed - heb er gewerkt.

[1:2]*
Veel hartelijke groeten aan allen ook van M.
je
W.

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Chernex (Zwitserland)
Datum: 24 april 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, ik denk dat ge uw medaille wel verdiend zult hebben, en wensch er u
[daarom[?] dubbel geluk meê.
Ik kom met Juni in Holland, maar moet weer gauw op reis. In September of October
hoop ik mijn bezoek aan Amsterdam te brengen en dat uw uitnoodiging nog altijd
van kracht is.
Zwitserland is heel mooi hoor - ik zou er best kunnen wonen.
Groetend
je halve Zwitser
Chap
[1:2]
Chernex
s/ Montreux
Hotel les Iris
24/ 4/ 10

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 april 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oosterpark 82, Amsterdam,
24 april 1910
Hoog geachte Heer Allebé,
Mag ik U wel bedanken voor uw vriendelijke attentie om mij een gelukwensch te
sturen naar aanleiding van de bekroning mijner schilderij in Arti.
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Ik stel het op hoogen prijs dat U zich zoo zeer blijft interesseeren voor het werk
van uw leerlingen.
Met eerbiedige groeten en hoogachting
uw zeer dienstwillige
Willem Witsen

Willem Witsen aan Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 april 1910
Verblijfplaats: LM E.354 B.2

[1:1]
Oosterpark 82 Amsterdam
24 April 1910
Beste Frans,
Mag ik je hartelijk bedanken voor de toezending van je brochure; ik heb het
geschrift met groote belangstelling gelezen en zou er graag meer van weten. Het
spijt me dat ik in die leer niet opgevoed ben, op lateren leeftijd kan men er niet maar
zóó in komen en zou 't onecht blijven, vrees 'k. Maar het lijkt mij een machtige en
krachtige stem in dit moeielijke leven. Vergeet je belofte niet, als je weer in A. komt,
om eens langer bij ons te vertoeven. Je hebt de conquete gemaakt van mijn vrouw
die maar heel, heel weinig menschen sympathiek vindt. Dat je er mij een groot
genoegen meê doet, behoef ik je wel niet te zeggen.
Met ons beider hartelijke groeten aan Mevrouw en jezelf
t.t.
W.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Schaesberg
Datum: 27 april 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Schaesberg 27 April 1910.
Amice,
Zeer gaarne zal ik in den loop van den zomer, wanneer ik weer eens in Holland
kom, weer eens gaan aanschellen in het Oosterpark.
Ik las dezer dagen van je voortreffelijk schilderij in Arti en was daardoor verheugd
te vernemen, dat je je steeds in opwaartsche richting beweegt.
Met vele groeten ook aan Mevrouw,
t.t.
Trifouillard
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George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [28 april 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Wij zijn Zondag uit eten gevraagd en kunnen daardoor tot onze spijt niet komen.
Zooals je gezien hebt gaat het ander diner ook voorloopig [nog[?] niet door. Voor
a.s. Zondag zullen wij maar afspreken dat wij bij jelui komen, als er ten minste niets
bizonders gebeurd.
Met hartelijke groeten van ons beiden aan jelui beiden,
t.t.
George.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [29? april 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim, hartelijk gefeliciteerd met je medaille, vooral waar je zelf ook over je
schilderij tevreden bent. Ik ben erg benieuwd naar je inzending. Ik dacht dat de
etsen bij Muller van particulieren waren (er waren, meende ik, zooveel Londensche
gevallen bij). Ik vermoedde dus niet dat je er nog eene bate door zou hebben.
Wat heerlijk om den zomer op een buiten door te brengen. Cobi is een bovenste
beste voor je.

[1:2]
Wat je schrijft over mijn drukte heb je niet goed begrepen. Toen ik je mijn dikken
brief stuurde was ik al weer een paar dagen naar kantoor. In 't geheel ben ik 2½
week thuis geweest.
Ja, als je kunt, moet je 't portret van Arthur aanhouden.
Ik kan Zaterdag moeilijk komen, ik bedoel zonder iets in me te forceeren en dat
kan ik zoo slecht. Vind dus goed, dat ik met den bliksemtrein Zondagmorgen 9.50
aankom; ik ben dan vóór 10.30 bij jullie.

[1:3]
Hartelijke groeten, ook aan M.
je
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Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 8 mei 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
8 Mei 1910
Allerbeste Wim,
Hartelijk danken wij Marie en jou voor het telegram op mijn verjaardag. De dag
was natuurlijk heel anders dan verleden jaar: wij zaten ook midden in de
schoonmaak; den volgenden dag moest onze werkkamer gedaan hebben, en wij
hebben dus weggeborgen en ingepakt, wat los en vast was. Maar het deed mij
allemachtig veel pleizier, dat je je ouwen vrind, (die al 51 is geworden!) gedenken
woudt.
Er is een groote verandring hier in huis voorgevallen: De Useners
[1:2]
zijn weg! Mevrouw Usener-Hartung Derbe was in de laatste jaren voortdurend
ongesteld, slap en lusteloos, gekweld door hoofdpijnen, met idiote scheldpartijen
tegen het dienstmeisje over kleine huislijke dingen, telkens weer. De heele boel
werd verwaarloosd: het eten was schandelijk-slecht geworden, er werd niets meer
schoongemaakt, en als we niet zoo vast hadden gezeten door onze meubelen en
boeken, dan waren wij zeker al lang verhuisd. Zij heeft het zelve, gelukkkig, ook ten
slotte ingezien, dat het niet meer ging: en is er dus uitgetrokken om meer rust te
krijgen. Nu hebben wij een eigen huishouden moeten opzetten (sinds 1 April) en
dat gaat heel goed.
De benedenverdieping hebben wij verhuurd gekregen, (heele[1:3]
maal apart, zonder eenige bediening) en we krijgen een eigen meid. Tot dusver
hebben wij het met schoonmaaksters gedaan, want de heele boel moest fatsoenlijk
worden gemaakt, omdat alles zoo verwaarloosd was.
Door dat alles hebben wij natuurlijk op eenmaal groote onkosten gekregen, aan
meubelen, linnen goed, huisraad, keukengerei, en nu zou ik zoo graag willen dat
Versluys eindelijk eens over de brug kon komen en mij het restant (f 250) uit ging
betalen, wat mij nog toekomt van het huldeblijk van een jaar geleden. Ik ben zoo
bang, dat hij er weinig meer aan denkt, en dat dus maar blauw blauw laten wil. Je
weet, hoe hij is! Liever den boel maar laten loopen, zooals hij loopt, dan eenige
moeite doen!
Beste Wim, nu is het wel
[1:4]
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een beetje penibel wat ik je vragen moet: maar zou jij niet eens naar Versluys kunnen
gaan, (liefst naar de actievere Mevrouw Versluys natuurlijk) en haar vragen of er
geen mogelijkheid tot afdoening bestaat. Je merkt, beste Wim, wat een weldaad
jullie gedaan hebt, door dat huldeblijk. Want anders hadden wij er onmogelijk over
kunnen denken, op ons zelf te gaan wonen, wat toch natuurlijk de ideaaltoestand
is. Alles is nu zindelijk, we krijgen zuiver eten, en zijn ons eigen baas, zonder
afhankelijk te zijn van de luimen eener zenuwzieke hospita. Wij verwonen nu f 15.
in de maand en hebben daarvoor onze heele verdieping, het kabinet op de eerste
verdieping, de keuken, en den zolder met een groote en een kleine kamer. Jacquelien
heeft de goedheid gehad het oppertoezicht over de huishouding
[2:5]
te willen aanvaarden, en zoo hopen wij er gezelligjes te kunnen komen.
Ik maak je duizend excuses, dat ik je zoo'n onaangename taak opdraag, maar ik
vind het zoo ‘hebberig’ staan, om zelf te schrijven.
Ten slotte, en niet het minste, wil ik je nog even zeggen, dat de etsen nu hangen,
en dat ze prachtig doen. Zij zijn een ware lust en rust voor het oog. - Zij hangen nu
samen aan één kant (links) van den schoorsteen, en rechts Dijsselhof: dat leek ons
het beste: Dijsselhof's lichte stuk heeft niet zoo veel licht noodig, als jouw donkerder
kunst.
[2:6]
Zij zullen mij mijn heele verdere leven een genot zijn, evenals aan Jeanne, die ze
elken dag weer op nieuw bewondert.
Met hartelijk-vriendschaplijke groeten aan Marie en jou
je
Willem

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 mei 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Amsterdam 13 Mei 1910
Aan 't ontbijt vond ik je brief lieve Cobi en nu ga 'k die maar 's dadelijk beantwoorden.
Gelukkig dat je nu weer zooveel beter bent en dat 't weer zoo prachtig is dat je er
niet bang voor behoeft te zijn je neusje buiten de deur te steken. Dat zal je goed
doen en mij ook, hoop 'k, want sints febr. heb 'k chronisch bronchitis. Zooals 'k je
telegrafeerde gisteren avond kunnen wij niet vóór Maandag komen: morgen is het
lang uitgestelde diner voor de medaille (met het bestuur van Arti) en Zondag
[1:2]
r.

avond moeten wij naar D Esser, dat ook al weer uitgesteld is en waar we onmogelijk
àf kunnen. Hoewel 't nu wel ons plan was om Maandag avond terug te gaan, zooals
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'k telegrafeerde, zouden we 't erg prettig vinden (na je brief) om samen naar
Ewijkshoeve te gaan maar dan zou dat Dinsdag moeten zijn want Dinsdag avond
moeten we thuis zijn en zal M. waarschijnlijk wel dadelijk moeten gaan liggen.
Bovendien vergaat Woensdag de wereld! Marietje verheugt er zich zoo op om samen
te gaan
[1:3]
Dinsdag (Cobaatje gaat toch zeker ook? Anders is 't maar heel half) zoodat jullie
mij een heel groot plezier doen als 't gebeurt. Maar dan nemen wij Maandag van
hier geen retourtjes (we gaan Holl. spoor en komen dins. tegen 12 uur in den Haag
11.58) en ook neem ik mijn cel niet meê want dan zou 'k hem over Utrecht moeten
meê slepen of als bestelgoed verzenden (en daar heb 'k leergeld voor betaald). 't
Beste is dus maar om hem rustig thuis te laten. Trouwens als je alleen speelt is 't
veel mooier en ik heb daar meer aan. Weet je
[1:4]
wat 'k niet begrijp lieve Cobietje? Dat je zelf niet naar Ew. gaat voor 'n poos. Mij lijkt
't zooveel beter (en heerlijker) dan 't buitenland. Mij dunkt dat je op Ew. alles hebt
wat goed is voor je gezondheid en vooral als we er allemaal tegelijk zouden kunnen
zijn en 't elkaar prettig & gezellig kunnen maken. Gisteren hebben wij koffie
gedronken in Artis en zijn er den heelen dag gebleven. 't Was er heerlijk en nog
maar weinig menschen; erg gezellig en toen dacht 'k ook aan jullie hoe prettig 't zou
zijn geweest samen, met Cobaatje, op haar verjaardag.
Nu, tot Maandag dan lieve Cobi, veel hartelijke groeten ook aan Bram van ons
beiden
je
W

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 mei 1910
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark Amsterdam
14 Mei 1910
Beste Willem, Het is mij eindelijk gelukt, van morgen, om Versluys te spreken te
krijgen; hij is tegenwoordig veel op reis en weinig thuis en heeft 't erg druk. Zijn
vrouw, naar wie ik vroeg, heeft 't ook zoo druk: 'k heb haar zelfs
[1:2]
niet gezien. V. vertelde mij dat wat het laatste termijn betreft er drie wanbetalers
zijn waarvan er één wel te recht zal komen. De twee anderen: een oude vriend van
je uit Bussum en een collega letterkundige van naam antwoorden niet. Ik heb V. nu
verzocht niet te wachten op die onfatsoenlijke heeren en je het overige alvast te

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

sturen. Dat zou hij doen, 'k denk nà de Pinksteren. Mocht je direkt wat noodig hebben
schrijf 't mij dan even, dan kom 'k 't je brengen.
Met hartelijke gr. van ons beiden ook aan J. en J.,
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 15 mei 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag
Regentesselaan 176
15 Mei 1910
Beste Wim,
Dank je van harte voor je trouwe bemoeiïngen! Ik vond het een beetje penibel,
om het je te vragen, maar daar ik geen andren uitweg wist - want de goeje Hein
woont in een andre gemeente, en is bovendien een beetje onhandig in zulke dingen,
- trok ik de stoute schoenen maar aan, en dorst het jou te vragen, ofschoon ik begrijp,
dat je het druk hebt en het geen allerlolligste boodschap is.
Maar zou je mij nu nog een groot pleizier willen doen? - Ik heb het maar voor 't
vragen, schijnt het - geef mij dan even de namen en adressen op van de twee lui,
die absoluut niet betalen willen, en van wie je zegt, dat ik er éen persoonlijk ken. [1:2]
Dan zal ik hun minzame briefjes sturen, en hen vragen, of ze het niet aangenamer
zouden vinden, indien zij mij hun exemplaar van dien bundel terugstuurden. Ik zal
hun natuurlijk heelemaal geen standje maken: ik zal 't wel zóó inkleeden, dat zij niet
gefroisseerd kunnen worden, maar dan heb ik tenminste het boek, waar zij toch
feitelijk geen recht op hebben, en waar ik dan den een of ander nog een pleizier
mee kan doen, die het wezenlijk niet betalen kan.
Hoe gaat het met jullie? Het gaat ons, gelukkig, goed hier. Je etsen doen prachtig
in de voorkamer: ik kijk er altijd met genot naar, evenzoo als J., daar wij aan tafel
er vlak tegenover zitten: het is misschien heel mal wat ik zeggen ga, maar je zult
het mij wel vergeven, want
[1:3]
je weet, dat ik nooit de dwaasheid heb gehad van mij als keurder van schilder- of
ets-kunst voor te doen: ik vind ze zoo breed en zacht, en toch zoo prachtig-stevig,
flink en diep-in. Je hebt er mij waarachtig een genot meê gegeven, dat mijn heele
leven bij mij blijven en mij nooit vervelen zal.
Nu, beste Wim, nogmaals dank voor alles.
Met hartelijke groeten aan M. en jou, ook van J. en J., als altijd
je
Willem
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Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 22 mei 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Amsterdam 22 Mei 1910
Gisteren avond kwam je brief lieve Cobietje met de adressen enz. alles keurig netjes
in orde. Dank je wel heel hartelijk voor al je moeite en zorg. Wij vonden het zoo
heerlijk dien dag op Ewijkshoeve en je weet niet hoè wij verlangen erheen te gaan.
Ik heb er niets van gemerkt dat er ontstemming is ontstaan over 't lange rijden, zeker
door dat ik op den bok zat, en M. heeft er niet over gesproken. Wèl dat ze blij was
dat Cobaatje toch is meê gegaan en dat je het er tamelijk goed heb afgebracht,
want daar was M. bang voor in 't rijtuig
[1:2]
en Cobaatje was ook zoo bezorgd voor je en decideerde daardoor waarschijnlijk
om vroeger weg te gaan. Als je veel van elkaar houdt is er nooit iets erg, wat niet
te begrijpen is en op den duur ontstemming wekt, en wij beiden weten wel hoeveel
je van Cobaatje houdt en zij van jou, en dan zijn die kleine stoornissen niet om lang
aan te denken. Je weet niet hoe heerlijk 't was juist met allebei, zoo wel voor Marietje
als voor mij. Ik krijg daar juist bericht van Te[e[?]rhuis over den vrachtrijder van
Baarn. 't Eenige bezwaar dunkt me, is dat hij Woensdags rijdt en 't goed dus veel
[1:3]
vroeger moet verzonden worden. 't Is dus zekerder om aan van Oosterum te schrijven
dat hij 't goed gaat halen van de Bilt. Heerlijk dat je alles zoo in orde hebt gebracht
voor ons, ook wat 't werkvolk betreft. Misschien valt 't nog wel meê, op deze manier;
eigenlijk is 't eenige inconveniënt 't lawaai maken in de vroegte, vooral voor Marietje.
Maar dan gaan we maar met de kippen op stok! De etsen heb ik vanmiddag
uitgezocht en zal ze je morgen sturen. Ik zend er zeven waaruit je kan kiezen. Als
je erop staat om die ets te betalen, wat ik wel 'n beetje gek vind, betaal
[1:4]
dan ten minste een prix d'ami of de helft. Van morgen was Neyenhoff hier om te
bedanken voor 't portretje dat ik hem gisteren heb gebracht; er was toen niemand
thuis. Van middag gaat hij weer met Slagmulder met de auto uit. Van middag komt
r.

Kraane met zijn vrouw en van avond zien wij D Esser bij Breitner. Marietje zal blij
zijn als de drukte over is en zij rustig op Ewijkshoeve zit.
We rekenen er stellig op dat jullie nog eens komt kijken als wij er zijn, hoor, denk
daar aan! Ten slotte nog eens hartelijk bedankt voor de prettige dagen in den Haag,
ook Bram voor de partijtjes. Jammer voor M. dat ze liggen moest en niet zooveel
er aan gehad heeft als ik.
Vele hart. gr. aan allen, van ons beiden
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je
Wim

[1:4] en [1:3]*
Wil je Cobaatje wel bedanken van M. voor haar lief briefje; zij vindt 't alleen niet
goed dat jullie haar voor [xx] geven.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 27 mei 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Ewijkshoeve 27 Mei 1910
Lieve Cobi, We zijn gisteren om 12 uur gearriveerd en waren verstomd en met
verbazing geslagen door dat alles zoo netjes en keurig in orde was. 't Was 'n heerlijke
verrassing en 't ziet er nu wel heel anders uit dan verleden week! Gisteren middag
ben ik naar Baarn geweest om een piano en van uit de groote kamer aan 't kleine
ingelegde tafeltje waar ik zit te schrijven ('t is kwart vóór tienen) zie ik de piano op
den weg aankomen. 't Is 'n splinter nieuwe, voor f 10 in de maand! Kom 'm 's
probeeren? Marie was, toen ik uit Baarn terug kwam, dood moe en is dadelijk naar
bed gegaan; ze ligt nu nog te bed en is
[1:2]
nog niet vrij van hoofdpijn. Ik heb dus alleen in die groote kamer gegeten en 's
avonds in 't bosch gewandeld. Wel prachtig en heerlijk maar onuitsprekelijk van
duizend dingen van vroeger. Om half tien lag 'k ook in bed en dood op. Wij zijn 't er
allen over eens dat 't heerlijk is hier. De meid is opgetogen en Jan, haar vrijer, wil
hier niet meer vandaan. Hij is 'n gewillige jongen, heel vlug en handig en Ali gaf hem
de raad om huis knecht te worden en op die manier te blijven! 'k Heb al gisteren al
de pommeransen op de keus gelijmd en bij gevijld. Van daag zal 'k de stoelen lijmen.
Lorre zit te fluiten van de pret; de reis was voorspoedig. De piano staat nu al. Was
je maar hier! 'k Verbaas me voortdurend als 't tot mijn bewustzijn komt, hoe gewoon
't hier is, zoo thuis, maar dan ergens anders!
'k Schrijf je gauw weer.
Veel gr.
je
W

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Ewijkshoeve
Datum: 3 juni 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42
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[1:1]
Ewijkshoeve 3 Juni 1910
Wat is dat jammer lieve Cobi, dat jullie van daag niet zijn gekomen met dat heerlijke
weer. 't Is de eerste mooie dag sints wij hier kwamen. 't Is maar te hopen dat 't de
volgende week niet weer minder is: je schrijft dus nog wel bij tijds wanneer je komt.
Het spreekt van zelf dat wat òns betreft het geldt: hoe langer je blijft hoe liever. Van
andere gasten hoef je geen last te hebben; die kan 'k altijd schrijven dat ze hun
bezoek uitstellen. Marie heeft nu gisteren aan de meisjes Rutgers geschreven en
gevraagd of ze morgen hierheen komen fietsen over Hilversum en de Vuursche,
dat zal niet veel meer zijn dan 1½ uur, dus dat is niets voor jonge menschen, zelfs
niet voor mij die zoo jong niet meer ben. Het is heel onwaarschijnlijk dat er
onverwacht iemand komt. Maar onmogelijk is 't natuurlijk niet, maar daar kan niemand
iets aan doen. De steenen bladen waren inderdaad in 't koetshuis: Jan heeft ze
schoongemaakt en ter plaatse gebracht waar ze hooren. We zijn hier nu heelemaal
[1:2]
gewend en een ieder vindt 't nog even heerlijk. Marietje zingt en studeert veel, is
ook dikwijls op 't balcon bezig en verder buiten. Vroeg opstaan doet ze nog niet.
Zooeven heb 'k haar (na 't ontbijt) uit bed gehaald maar ze was nog niet uitgeslapen
en 'k ben er niet zeker van dat ze er niet weer in is gegaan, hoewel 'k de ramen en
stores wijd open heb gezet. Vroeger dan 8 uur ben 'k zelf ook nog niet geweest,
maar 'k lig veel wakker waarschijnlijk omdat 'k te vroeg naar bed ga, half elf. Ik heb
hier nog niet gewerkt; elken dag na 't ontbijt ga 'k kijken of 'k ook iets kan beginnen
maar 'k zie niets. De melktocht met de koeien die 'k graag zou maken, heb 'k niet
meer mooi gezien door dat de koeien uit gebrek aan warmte, er niet zijn. Ze loopen
voortdurend te grazen, verspreid in de wei. Ik vrees wel dat 'k hier niets zal doen;
'k heb altijd eenigen tijd noodig om er in te komen en tegen dien tijd gaan we weer
weg. Maar misschien is dat ook wel beter omdat 'k 't heel jaar hard gewerkt heb en
dadelijk weer vreeselijk aan den gang ga als 'k terug ben in Amsterdam.
[1:3]
Cel spelen doe 'k wel, hoewel ook nog niet goed; 'k speel een paar keer per dag
een suite van Bach door, maar krijg door de ongewoonte te veel pijn in mijn handen.
Gisteren ben 'k met Jan (van Ali) naar de Vuursche geweest: M. had dingen noodig
van den kruidenier, en 'k wou Jan den weg binnen door wijzen maar we bereikten
de Vuursche van den kant van Hilversum en bij 't terug gaan kwamen we aan die
vijver in 't bosch, weer heelemaal verkeerd. Hoe dikwijls ben 'k daar vroeger niet
geweest op Macha, en 'k had er een voorstelling van of 'k 't nog alles precies wist!
't Gekste is dat er niets veranderd is, alles 'tzelfde. Daar denk 'k trouwens dikwijls
aan hoe onveranderd 't allemaal is en tòch zoo vreeselijk anders. Gisteren met dien
aanhoudenden regen en plassen in de lanen: precies 'tzelfde, de toon, de stemming,
kleur, geur alles, als dien dag toen wij in dien regen zaten te schilderen, Kobus v.
Looy en ik en we toch ons kopje chocolâ gebracht kregen. (Daar komt Marietje
binnen, heelemaal aangekleed en frisch en vroolijk: 'k heb haar dus onrechtvaardiglijk
beticht!) En dan die stal! Die stal... We gaan
[1:4]
daar dagelijks luchten en dus stel 'k me voor hoe alles geweest is met de paardjes
die begonnen te hinneken als je binnen kwam. Maar al die herinneringen die zich
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opdringen bepalen zich niet tot den tijd hier, 25 tot 28 jaar geleden, maar ook moet
'k voortdurend denken aan den tijd van de Duinen, Warmelo, Westervlier.. Daar
komt bij dat 'k in een van de kastjes in de beneden kamer gevonden heb een hoop
studies en krabbels van af 't jaar '75 en '74 schilderstudies van Oosterbroek en de
Duinen, zelfs van Kernheim en Soest. Mijn eerste teekenstudietjes toen 'k nog les
had van Morel, 's avonds op 't Westeinde, toen 'k nog op 't gymnasium was. 't Is
alles heel slecht en onbeholpen, iets goeds is er niet bij. Ik wou dat 'k ook de studies
van later, den Academietijd, terug vond: 'k herinner mij drie of vier die 'k graag terug
zou vinden o.a. 't geschilderde portretje van Willem Plate, dat Verlat in Antwerpen
zoo goed vond! Stuur maar geen lamp, lieve Cobi, ze worden al beter en zijn in
ieder geval zeer voldoende. Jan heeft ze allemaal schoongemaakt en voor zoover
noodig, voorzien van nieuwe pitten & glazen. De loodgieter is klaar en is gisteren
vertrokken. De lek in de beneden kamer kwam van 't plat, waar een stuk zink los
was. Hij heeft 't gemaakt. Vandaag is er een werkster die druk bezig is met
schoonmaken van de keuken en de provisiekelder etc.
Veel hartelijke gr. ook van Marietje (ze zit voor de piano) aan allen, en 'n hand van
je
W.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 22 juni 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Regentesselaan 176
22 Juni 1910
Beste Wim,
Ik ben blij, dat het raadsel van de onbestelbaarheid v.h. pakket aan jou is opgelost.
Heden gaat het opnieuw aan je af.
Nu wou ik je wat vragen. Bestaat er geen mooglijkheid, dat wij een stukje van jou
voor ons jubileumnummer (1 October a.s.) krijgen? Dat zouden wij zoo prettig
vinden.. Maar als je niet wilt: zend dan toch, wat ik je bidden mag, in elk geval je
portret.
En dan nóg wat. Versluys heeft mij laatst weer wat geld gestuurd van het
‘huldeblijk’. Hij schreef mij toen, dat drie exemplaren nog niet betaald
[1:2]
waren, en dat er dus nog f 75 = 3 × f 25 aan de geheele som ontbreken. Volgens
die rekening heb ik nu in het geheel ontvangen f 925. Maar is dat niet een beetje in
de war? Volgens mijn rekening toch (als ik voor 100 exemplaren 1000 pop kreeg),
moet ik voor 100 - 3 = 97 niet 925 maar 970 gulden ontvangen.
Ik heb hem dat geschreven, maar hij heeft daar niet meer op geantwoord. Nu kan
ik mij vergissen, maar het wil mij voorkomen, dat het een beetje onbillijk is, als hij
die 3 niet betaalde exemplaren voor het heele bedrag (f 75) van het aan mij uit te
betalene
[1:3]
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aftrekt. Ik vermoed, dat het een haastige vergissing van hem is. Zou jij mij daarover
niet eens kunnen inlichten?
Met hartel. groeten van J. en J. en mij aan Marie en jou,
je
Willem

E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 22 juni 1910
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 41, p. 37

[1:1]
22 Juni 10
Amice,
Wil ons even melden of wij de teekening ‘Halvemaansteeg’ voor f 450- van je
kunnen koopen.
Beste groeten
[tt[?]
P.C. Eilers Jr

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 juni 1910
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 24 Juni 1910
Beste Willem,
Hartelijk dank voor je vernieuwde toezending der afl. Onze kunst; het spijt me als
'k je er weer meer moeite voor heb moeten geven maar dat was eenigzins buiten
mijn schuld. Wat betreft je [mij[?]n stukje te sturen voor de Jub. uitgave daaraan
kan 'k niet denken. Ik schrijf nooit meer en mis behalve de capaciteit ook de brutaliteit
die 'k vroeger wel had. Portretten heb 'k niet en 'k zie ook geen
[1:2]
enkele reden om mij aan de letterkundige wereld op te dringen als oud-medewerker
van de N.G. Dat schrijven - wat 'k niet ongedaan kan maken - heeft nooit iets om 't
lijf gehad en dat 't geplaatst werd is alleen te danken aan de welwillendheid van de
redactie. Laat mij er dus buiten, beste Willem, dat is 't best wat je voor me doen
kunt.
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En nu wat betreft de afrekening met Versluys: 'k zal niet in bizonderheden treden
die 'k trouwens alleen weet door mondelinge mededeelingen want rekeningen heb
'k nooit gezien, behalve die van den binder. Wat 'k weet is dat
[1:3]
na aftrek van alle druk- bind- en exploitatie kosten en materiaal (voor zoover als die
in rekening zijn gebracht) er een groote 900 gl. overbleef die door den goedwilligen
Versluys gebracht zijn tot het ronde sommetje van f 1 000.
Nu is 't aan den eenen kant wel waar, dat de onkosten van de drie boeken die
nog niet betaald zijn begrepen zijn in de alg. onkosten rekening, maar aan den
anderen kant kunnen wij van Versluys niet vergen dat hij alleen de schade draagt.
Versluys heeft zelfs voorgesteld, verleden jaar toen we in den Haag bij je waren, je
direct de f 1 000 ter hand te stellen. Maar juist met
[1:4]
't oog op eventueele schade hebben wij dat ontraden. Het spijt mij daarom dat je
Versluys over deze zaak geschreven hebt en 'k begrijp dat hij niet goed weet wat
er op te antwoorden! Overigens geloof 'k dat je je niet ongerust behoeft te maken
over die drie wanbetalers. Van één ben 'k zeker aangezien 'k graag borg voor hem
wil staan. En van de andere twee - een oud-vriend van je en een collega - kan 'k
niet denken dat ze, al duurt 't wat lang, niet zullen betalen. Dat komt wel terecht,
beste Willem. Binnenkort moet 'k in den Haag zijn en zal niet mankeeren je op te
zoeken.
Veel hartelijke groeten aan je drieën van ons beiden, met 'n hand
je
Wim

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 juli 1910
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 41, p. 62 en 63v

[1:1]
1 July 10
Geachte Heer Witsen,
De gedachte aan die verloren geraakte f 100.- wil mij maar niet los laten, vooral
niet omdat blijkbaar naar Uw meening, de fout meer hier dan bij U moet gezocht
worden.
Ik heb dan ook na Uw vertrek nog eens alles kalm nagegaan en kan U zeggen
dat mijn overtuiging, dat U inderdaad 7 briefjes van f 100.- hebt ontvangen, nog
versterkt is en dit voor mij vast staat. Op 27 Juni betaalde ik U naar mijn beste weten
de f 700.-, die ik U op de lessenaar op t' kantoor van den Hr. E. voortelde. - Op 29
Juni, dus 2 dagen later, bemerkt U dat er slechts 6 briefjes in Uw zak zijn en schrijft
U mij dat. Onmiddellijk maak ik mijn kas op, die volmaakt sluit en den volgenden
dag, toen U hier was, nog eens. Had ik mij dus bij het uittellen van het geld vergist,
wat zeer goed mogelijk zou zijn, ook al zou U het dan toch vrij zeker terstond
geconstateerd hebben,
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[1:2]
dan zou deze vergissing bij het opmaken der kas direct gemerkt zijn.
Hieruit volgt dat het niet slechts onwaarschijnlijk is dat de fout hier zou kunnen
schuilen, doch dat het menschelijker wijs gesproken, onmogelijk is! Dit niet aan te
nemen, zou gelijk staan met denken aan kwader trouw.
Het geld heeft 2 dagen in de zak van Uw jas, of waar dan ook vertoeft, gedurende
dien tijd moet er iets mede gebeurd zijn. Ik hoop werkelijk dat het U mag gelukken
er achter te komen, wát er mede gebeurd is. Dit is het tweede raadselachtige geval,
het andere is het spoorloos verdwijnen van de geheele oplaag épreuves van het
‘Rotterd. huisje’. Nooit is er eenig licht daarin gekomen. Volgens Uw beste weten
zijn ze hierheen gestuurd, ze zijn er echter niet en toch is onze manier van werken
niet zóó slordig, dat het mogelijk is dat ze in ons bezit zijn. Nimmer heb ik echter
betreffende het verdwijnen van die 20 etsen zoo positief kunnen zijn als nu met dat
briefje van f 100.-. Wellicht echter kunt U verband brengen tusschen deze twee
dingen vandaar dat ik het even in Uw herinnering breng.
Hopende dat U er in slagen moogt het onaangename geval op te lossen, met groeten
en Hoogachting
W. Bloemkolk.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 juli 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 9 Juli 1910
Je kunt niet begrijpen lieve Cobietje hoe druk 'k 't heb, vooral met 't werk en dan 's
avonds hier of daar heen of iemand bij ons. We waren erg blij met de goede berichten
van Cobaatje; 't is enorm wat die op een briefkaart weet te krijgen met dat gezellige
kleine schrift; en zoo van àlles, heel beknopt. 't Is zoo prettig om van je reizen te
hooren en zoo 'n beetje uit de verte, meê te leven, al is 't dan maar in gedachte; uit
die briefkaart blijkt wel door de opgewekte stemming, hoe jullie 't genieten; dat is
heerlijk en 'k hoop van harte dat 't je blijvend goed zal doen. Ik doe nu maar mijn
uiterste best om in September vrij te zijn, en 'k heb er goeden moed in, als 't werk
ten minste niet tegen loopt. Zooals 'k je schreef was 'k verleden week in den Haag
bij Mouton om mijn schuld aan hem af te doen en eenige bezoeken
[1:2]
af te leggen, o.a. bij Mies Pieters en toen 'k daar van daan kwam dacht 'k, daar zal
'k Cobi eens over schrijven, maar nu ben 'k vergeten wat, want als 'k 't zoo na ga,
was er niets bizonders aan. Die Miek was zoo verwonderd toen ze mij zag binnen
komen; 'k had mijn naam niet gezegd aan de meid en liep maar door toen 'k hoorde
dat ze thuis was en niemand bij zich had. Later kwam Jet ook, toevallig - we zaten
juist over haar te praten en M. was niet erg over haar te spreken, maar toen ze
binnen kwam was de ontmoeting toch heel hartelijk. Den dag te voren was Jo er
geweest en M. vertelde hoe hij had zitten klagen en gezegd had dat hij in den Haag
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wou komen wonen. Maar M. is daar niets op gesteld en dat werd er niet beter op
toen hij haar de mededeeling deed dat hij zijn geld (50 mille, alles wat hij heeft)
o.

weggegeven had aan de firma Bernet & C
[1:3]

waar tegen over stond dat hij deelen zou in de overwinst. M. was daar ontdaan van
en vroeg mìj of 't kòn, want dat dat gelijk zou staan met onterfing van zijn kinderen.
Ik moest haar natuurlijk 't antwoord schuldig blijven, want hoe wil ik dat weten! In
zooverre heb 'k haar gerust kunnen stellen door haar als mijn vaste overtuiging te
kennen tegeven dat van alles wat hij zegt ⅞ leugen en ⅛ waarheid is. Op dat punt
waren we 't alle drie ééns, hoewel zij beiden, noch overigens ik, niet in wilden staan
over dat ééne achtste. Marietje heeft met Ali eergisteren mijn atelier schoongemaakt;
eerst hebben we allerlei werkvolk gehad, want ik heb in mijn atelier een kast laten
maken voor de schilderijen die overal tegen den wand aan stonden; maar nu is 't
atelier zóo schoon en prettig gezellig dat 't een lust is om er te werken. En Maandag
komt de schilder weer om 't plafond in 't bovenatelier te schilderen. Prettig
[1:4]
als 't achter den rug is! - Neyenhoff is er nog al slecht aan toe. Verleden week, op
een avond dat wij er waren, is hij naar bed gedragen: hij is erg overspannen en tobt
voortdurend over z'n kinderen en over de zaken. A.s. Dinsdag gaat hij naar Heeze
voor 'n dag of 14 met Ki[e[?]k en de twee jongsten. Die Ki[e[?]k is een tiep van
onverschilligheid, waar aan hij hoofdzakelijk al die narigheid te danken heeft. Zij
praat maar over koetjes en kalfjes terwijl hij vol zorgen zit en zóó goed steun van
'n ernstige vrouw zou kunnen gebruiken. M. heeft erg met hem te doen; zij voelt 't
zoo voor hem, met haar ruime menschelijkheid. Ik hoop dat 't buiten zijn hem goed
zal doen maar 'k vrees wel dat hij een leelijke knauw gekregen heeft. Nu schei 'k
maar weer eens uit, lieve Cobi. Als je er tijd en lust in hebt schrijf dan eens; 't is zoo
prettig om wat te hooren. Ik weet niet of 't adres goed is maar hoop dat deze je
bereikt. Wij beiden verlangen weer erg naar Ewijkshoeve en stellen er ons veel van
voor daar samen te zijn. C. schreef dat ze er ook hoopte te komen, dat zou heerlijk
zijn! Dus houd je maar goed! 't Weer werkt niet meê maar dat zal wel gauw beter
worden.
Veel hart. gr. van ons beiden, vooral ook aan C. en 'n zoen van Marietje en van
je liefh. broer
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 22 juli 1910
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 19

[1:1]
Oosterpark 22 Juli 1910
Beste Mau,
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Wat spijt me dat! Dat je mij nu toch nog vóór bent. De zaak is dat nadat we terug
zijn gekomen van Ewijkshoeve, wij een huis vol werklieden hebben gekregen. - Er
is getimmerd en geschilderd en op 't oogenblik zijn wij bezig om weer wat op orde
te komen. Dat zal geschied zijn, op zijn allerlaatst overmorgen. Er is dan nog een
o

week voor 1 Aug. en 'k had allang plan gemaakt je dadelijk te schrijven en je te
vragen nog één avond ons te willen afstaan vóor je vertrek. Dat is nu door je briefje
den bodem ingeslagen! 't Spijt me zóó, of liever 't spijt ons zóó, want ook M. had je
graag nog eens gezien. Nu solliciteer 'k om een briefkaart als je op reis bent; laat
eens iets van je hooren met 'n paar woorden.
Goede reis en veel plezier en hartelijke groeten van ons beiden.
Je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 5 augustus 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
5 Aug. 1910
Allerbeste Wim,
Mag ik even een ‘artistieke’ inlichting van je vragen, als ik me zoo uitdrukken kan?
Op mijn vijftigsten verjaardag, verleden jaar, heb ik o.a. óók cadeau gekregen
een exemplaar van Oscar Wilde's Salomé (in het Fransch) met illustraties van Aubrey
Beardsley. Ik heb dat boek (dat niet in den handel is) toen bekeken, met een beetje
verwondering, en ten slotte in de kast gezet, zonder het te lezen. Want ik kende
van Wilde een bundel Gedichten, die ik niet heel mooi vond, eer een beetje
gekunsteld, en ik dacht dus: ‘nu ja, dat lees ik later wel eens’. De tijd nu
[1:2]
daartoe is vroeger gekomen, dan ik dacht. Want de dichter Boutens heeft dat drama
vertaald, en uitgegeven in de Wereldbibliotheek. En daar ik die vertaling wou
recenseeren in de Literaire Kroniek, heb ik het oorspronklijke uit de kast gehaald,
en ben het gaan lezen. Ik vind het heel knap, en vreemd. Maar hoe langer ik er in
las, hoe meer ik mij verwonderde over de illustratie's. Want deze behooren, op één
enkle uitzondring na, waar men een juffrouw ziet, met een afgesneden hoofd op
een schotel vóór zich, naar mijn idee volstrekt niet bij den tekst. Men ziet er niets
dan Japansch-doende poppen, in allerlei excentrieke standen, die heelemaal niet
kloppen met het onderwerp van den schrijver, het laatste gedeelte van de
geschiedenis van Johannes den Dooper, wiens hoofd wordt
[1:3]
geëischt en verkregen door prinses Salomé van Judaea, als loon voor een dans,
dien zij, na lang weigeren, eindelijk uitvoert, om haar stiefvader koning Herodes,
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een pleizier te doen. Kan jij mij nu soms uitleggen, wat die plaatjes in dat boek
hebben te maken? Op één daarvan b.v. ziet men een boekenrekje, en de
boekentitels, die men daarop leest, zijn Zola La Terre, Manon Lescaut, Marquis De
Sade, etc!!!
Het zal wel aan mijn stommigheid liggen, maar ik begrijp niet hoe zoo iets kan
samengaan met dat oud-Testamentische verhaal. Mij hinderen ze ook bepaald bij
den tekst. Want juist, als ik er een beetje in ben gekomen, en ik sla dan een bladzij
om, om tot de volgende over te gaan, dan valt mijn oog ineens op zoo'n nieuwe
illustratie met een Mongoolsch theemeisje
[1:4]
of een mager, naakt, als-ivoren jongensbeeld er op, waardoor je een beetje den
indruk krijgt, of je voor den mal gehouden wordt, en je de heele stemming van het
dichtstuk kwijtraakt voor een minuut. Nu wou ik je vragen: Begrijp jij daar iets van?
En kan je het mij dan uitleggen, om welke reden, díe illustraties in dát boekje staan?
Ik sta er letterlijk perplext van, en het wil mij voorkomen, dat die combinatie aan
niets anders is te danken dan aan een Parijsche boulevard-wansmaak, die voor
een eenvoudig lezer, als ik, den indruk van Wilde's interessant dichtwerk vrijwel
bederft.
Ik spreek hier natuurlijk naar de geringe mate van mijn artistieke ontwikkling, en
zou dus gaarne willen, dat jij, beste Wim, mij eines Bessern belehren kondt.
[2:5]
Is Aubrey Beardsley werkelijk een groot kunstenaar, of een ‘poseur’? Toe. Wim,
meld mij dat eens!
Het gaat òns gelukkig goed. Júllie ook? De uitgevers zijn niet ontevreden over
de N.G. En als bewijs van goed gedrag, hebben zij mij dat postpapier met inscriptie
vereerd (zooals het eerste blaadje dezes is, voor het tweede nam ik in der haast
een gewoon).
Van Deyssel is verleden week bij ons geweest: hij was heel gezellig en vriendlijk,
maar het blijft tòch een jongen, waar je niet goed uit wijsworden kunt. Is hij
katholiek-geloovig? Wat zijn zijn voornemens? (zijn artistieke, bedoel ik.) Ik
[2:6]
weet er evenveel van, als voordat hij kwam.
Van Hein hoor ik weinig: ik schrijf hem van tijd tot tijd lange brieven over wat ik
lees, maar de antwoorden, die ik erop krijg, zijn kort en weinig-beduidend. Heeft hij
het misschien weer zwaar te verantwoorden met de gezondheid van zijn wederhelft?
Het blijft toch tobben voor hem, hoor!
Jan Hofker heeft mij een 'n beetje zonderling briefje geschreven, toen ik hem
vroeg, om mee te werken aan ons feestnummer. Hij wil er niets meê te maken
hebben. Ik heb hem nu nog eens gevraagd, om zijn portret alleen. Maar daar
antwoordt hij niet op. Zou jìj hem misschien eens kunnen
[2:7]
vragen, of hij tenminste niet zijn beeltenis in die aflevering wil hebben? Hij kan er
immers Delang onder zetten?
De N.G. trekt tegenwoordig veel meer de belangstelling dan vroeger. Allerlei
menschen, die er vroeger nooit over zouden gedacht hebben, sturen thans bij ons
in, zooals je wel aan den inhoud der afleveringen ziet.
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Het eerste deel van Wagner's Ring des Nibelungen, heb ik nu af-vertaald. Toen
ik eraan bezig was, ging ik, ook in de daaglijksche conversatie, van zelf, in staf rijm
spreken. En J. deed prachtig mee, b.v. ‘Willen we wellicht wandlen, wakker wijf?’
Waarop J. spontaan antwoordde: ‘Ja, maar pak dan je parapluie,
[2:8]
voor 't geval het plenzend gaat plassen’! En ik dan weer: ‘Neen, dat wil ik wel, want
doorweekt te worden wenschen we niet.’ Op die manier allitereerden wij den heelen
dag, zonder moeite -, en barstten dikwijls daaronderdoor in lachen uit.
Nu, beste Wim, hartelijke groeten aan Marie en jou van ons beiden, waarbij
Jacquelien ook de hare voegt
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [6? augustus 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Kanaal 60.
Beste Wim,
Als ik me niet vergis, ben je Woensdag in Den Haag geweest. Dan kreeg ik
Donderdagmorgen een briefje van Willem om mijn portret. Ik heb tot nu geen tijd
gehad er op te reageeren, maar wel vond ik 't wel wat meewarig, dat Willem
genoegen wou nemen met een simpel portret en een handteekening. Ik
[1:2]
zou hem een portret alleen niet kunnen geven, omdat zulk eene gift, misschien op
zijn plaats als 't een populair auteur gold, in mijn geval zonder fondement zou zijn.
Bovendien het eenige portret is dat van jou. In hoever de reproductie in den macht
van Looy is weet ik niet; van Deyssel heeft mijn contract weggepikt of nog in z'n
bezit, si l'on veut.
Door de meewarigheid die de vraag in me wekte, dacht ik daar[1:3]
even er aan hem het epistel over Hein te zenden: het artikel bedoel ik.
Nu kom ik je vragen: kan dat aan Willem voor de uitgave worden gegeven?
[begin inspring]
o

1 zonder Hein vooraf te kennen?
o

2 met alle égards tegenover Hein?
o

3 tegenover Willem: kan 't zijn boek waardig van nut zijn?
o

4 tegenover mijzelven, want het is een monster (monstrum)?
[einde inspring]
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[1:4]
Antwoord daar even op met een enkel woord per telegram, nadat je alles gewogen
hebt in waarachtigheid, dus zonder mij vriendelijk te willen behandelen nu,
niettegenstaande je later zou moeten beseffen: de raad was toch niet goed.
Tijd om 't stuk zelf te lezen heb ik nog niet gehad. Daarna (als ik 't morgen heb
gelezen), zal ik afgescheiden van je telegram nog zelf oordeelen.
[2:5]
De haast zit alleen hierin, dat ik Willem niet nog langer wil laten wachten.
Hartelijken groet, ook aan Marie en van Marie
je
Jan

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 augustus 1910
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Amsterdam 6 Augustus 1910
Beste Willem,
Hartelijk dank voor je prettigen brief en het vertrouwen dat je stelt in mijn oordeel
in zake illustratieve kunst. Het feit is dat ik daar even weinig over weet als jij. Het
boekje waarover je schrijft heb 'k op den gedenkwaardige dag van je vijftigsten
geboorte dag bij je gezien en mìj trof toen ook het gewild excentrieke en weinig
origineele, Japanners nagedane illustraties van Beardsley. Knap zijn ze zeer zeker
en de man heeft niet een groote reputatie voor niets. Wat echter een verband betreft
met den tekst die 'k niet ken, daarover kan 'k allerminst oordeelen. Mij dunkt dat je
er niet beter van zeggen kunt dan je doet in je brief; en van 't oogenblik dat ze je
hinderen en je, bij het lezen, de stemming kwijt raakt, zijn ze, naar mijn meening,
veroordeeld. Maar zelfs zonder den tekst te kennen waren ze mij antipathiek. Ik kan
je er dus geen uitleg van geven beste Willem en je wijzer maken en 'k geloof dat 'n
ander dat ook niet zou kunnen tenzij je commercieele redenen van reclame, etc.,
zou accepteeren. Noch Hein noch van Deyssel heb ik in kort gezien; de laatste is
geloof 'k, veel beter dan zijn geheimzinnige verborgenheid je zou doen denken.
Intuïtief mag 'k hem graag. Van Hein hoor 'k niets maar na 'tgeen 'k zoo nu en dan
van de buitenwacht hoorde, maakt Dien 't goed. Ook Jan zie 'k weinig; 'k heb hem
eenigen tijd geleden aangespoord iets te schrijven voor 't feestnummer; doet hij dat
niet dan vind 'k zijn beeltenis van weinig belang. Ik weet niet en geloof niet dat 'k al
ingeteekend heb op 't feestnummer. Wel heb ik het biljet ingevuld maar 't zal wel in
mijn bureau liggen waar 'k het niet gemakkelijk terug vind! Als 't kan laat mij dan
nog zoo'n biljet zenden.
Met hartelijke groeten aan jullie drieën, ook van mijn lief vrouwtje,
je
Wim.
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [± 10 augustus 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60
Beste Wim, hartelijk dank voor al je genomen moeite. Ik heb je eerst niet kunnen
schrijven door allerlei bezigheden en gisteravond heb ik je vergeten.
Ik vind ook, dat de feestuitgaaf niet het geschikte terrein is om Hein over die lezing
te spreken. Wel benieuwd ben ik te weten, wat Arthur in 't stuk afkeurt. Ook ik ben
er niet geheel mede ingenomen. Ik had liever gehad, dat 't door ging als in 't begin:
strak geredeneer
[1:2]
met een ondergrond van verachting voor 't deïstische princiep. Echter is 't niet aldus
geloopen en nu kan ik er niets meer aan doen. De kans op een ander stuk en nog
wel een van autopsychologischen aard is wel nul. Dat veel in 't leven manie is, is
waar, maar de jacht van 't leven, waardoor 't maniacale onderhouden wordt, belet
tevens zoo diep te gaan en zoo objectief te oordeelen dat er van ontleding sprake
kan zijn.
[1:3]
Willem heb ik geantwoord, dat ik nagedacht heb over de vraag of een stuk over
Hein, dat ik bezit, voor zijn boek geschikt zou zijn en ik heb hem in een paar woorden
gezegd, wat ik er van dacht en verder dat ik alleen mijn portret en mijn
handteekening, met graagte, zou geven, als ik ook een bijdrage had.
Een portret alleen, Wim; dat kan ook jij niet van mij willen. Er is niets onzinnigers
[1:4]
dan dat iemand die in 15 jaar niet geschreven heeft ongeveer, zich zou laten kijken.
Waarom? Ik weet 't niet. Ook niet ter wille van mijn vrienden, want 't ware ze bloot
te stellen aan een blijk van armoede; de allerakeligste, omdat zij den schijn aanneemt
van zeer rijk te zijn.
Hartelijke groeten ook aan M. en van M.
je
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 12 augustus 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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12 Aug. 1910
Regentesselaan 176
Beste Wim,
Van Hein, die hier gistren, tot ons genoegen, gegeten heeft, hoorde ik, dat je
morgen jarig bent. Ofschoon ik niet geloof, dat je veel aan je verjaardag hecht, wil
ik toch niet nalaten, je van harte geluk te wenschen, jou en Marie, ook namens J.
en J. Moge de volgende halve eeuw die ik je toehoop, je zooveel geluk brengen,
als zes andre menschen samen in hun heele leven hebben.
Met onze hartel. groeten
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [19? augustus 1910]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Kanaal 60.
Beste Wim, Zondagavond heb ik volgens afspraak aan Willem geschreven en hem
verzocht om mededeeling binnen welken termijn de inzending moest plaatshebben
en welk formaat gewenscht wordt. In plaats daarvan kreeg ik Dinsdag bijgaanden
brief, waarop ik antwoordde, dat ik Woensdag bij hem zou komen.
Van dat bezoek heb ik geen spijt gehad; zoowel Willem als Jeanne waren:
alleraardigst, zoodat ik tot 11¼ bleef praten. Een oogenblikje maar kreeg ik een
verhaaltje over dezen of dien of van een muis in Bussum ontmoet
[1:2]
in zijn woonkamer, dingen die ik vervelend zou vinden als ze zich voortdurend
herhaalden, maar gelukkig geraakten wij aan 't praten over Rousseau, over
mémoires, kon ik mijn dingen zeggen over 't m.i. verkeerde om in de voorstellingen
van Dante's Hel in dezen tijd zooveel leerrijks te vinden, in 't kort had ik weer eens
gelegenheid met den ouden Willem te praten, die nog altijd eerlijk weg bekent voor
een gesloten deur te staan en bovendien toegeeft volstrekt niet noodig te hebben
dat de deur opengaat. Ik ga binnenkort als ik eens
[1:3]
tijd heb, hem weer bezoeken. Jeanne is me ook meegevallen; bij al 't succes-leven,
dat 't gros van de menschen van onzen tijd te zien geeft, zijn zij toch wel twee
eenvoudigen en de égards die Jeanne voortdurend voor den ouden ingebeelden
(ik bedoel dit woord als eene goede kwalificatie) heeft, doen wel goed aan.
Maar om nu op de zaak te komen. De lithograaf of wat hij zijn moge heeft de foto
liefst nog al groot, zoodat hij verkleinen kan (of daaraan nu moet toegegeven, wil jij
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wel beslissen). Het formaat wordt als bijgaande Boutens (een Fransch zeeofficier
of te wel torpilleur; zet hem eens
[1:4]
een marinepet op!) en er komen vier van die portretten op ééne bladzijde. Zij hebben
nu 62 portretten. (Ik heb niet gevraagd waar ze die vandaan halen, want ik vermoed
dat de oude Clausen er ook in komt). Daar de stukken of opmerkingen van
uitgebreidheid verschillen, komen de teksten niet vlak naast de portretten, zoodat
't best is, mijn citaat eenigszins groot te nemen. De handteekening behoeft niet op
't portret gesteld te worden, volgens Jeanne; men weet dit over te nemen. Ik zal
naar een manuscript zoeken, waar mijn handteekening op staat. Ik zal die dan
[2:5]
er bij doen, ter reproductie. Dat ‘Delang’, zal in anyline op 't manuscript voorkomen;
hindert dat voor de fotogravure?
Wat de foto betreft, zal ik graag van je te weten komen welke je kiest. Dat, hetwelk
wij Zondag bekeken is uit den eersten tijd onzer kennismaking; puurder kan 't niet,
maar jammer voor een klein portretje waarbij wellicht het limpide der oogen te loor
gaat, is, dat de oogleden zoo weinig opgeheven zijn.
Willem en Jeanne hebben mij herhaaldelijk verzocht de toezending zooveel
mogelijk te bespoedigen en Willem - zeer en terstond bereid mij Boutens af te staan,
had toch graag 't portret deze week terug.
[2:6]
Ik zal zeer verheugd zijn, als ik hem daarmede ter wille kan zijn.
Nog even, zal de afdruk véél kosten en als de keuze vast staat (daarover wil je
me misschien nog wel even schrijven), wil jij dan zoo vrindelijk zijn aan te geven,
wat weg moet blijven en 't voor mij bedisselen bij Groote.
Wat een prettigen dag hebben wij Zondag gehad! Ik mag tegen een gehuwd man
niet zeggen, laten wij het gauw weer eens doen, zoo'n middagje, dat zooveel minder
gewichtig is dan een heele dag - maar ik denk 't!
Is M. weer klaar? M's been is heden voor 't eerst dicht. Ze hoopt morgen weer geheel
gereed te zijn.
[2:7]
Weet je ook of Willem een schaakbord bezit?
Met hartelijken groet ook aan M. en van M.
Geheel de Uwe
Jan

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 22 september 1910
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
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Oosterpark 22 Sept. 1910
Beste Willem,
Het is alweer een poosje geleden dat Hein hier was en hij komt zoo zelden dat
ik heel weinig op de hoogte ben van wat hij zich in zijn hoofd haalt. Wat je nu van
hem schrijft verbaast mij ten hoogste omdat ik zijn eisch zoo onbillijk vind van 't
oogenblik af dat hij toch een van de redacteuren is en 't dus dunkt mij, van zelf
spreekt dat hij als zoodanig buiten mededinging is.
En zelfs wanneer hij geen redacteur was zou 'k
[1:2]
zijn optreden niet kunnen begrijpen want in dat geval zou hij toch moeten afwachten
hoe anderen over zijn litteraire productie denken inplaats zich zelven op een stand
punt te plaatsen dat niet overeentebrengen is met een afwachtende en bescheiden
houding, die bovendien toch waarlijk niet overdreven geacht zou kunnen worden in
dit exceptioneele geval. Ik vind 't zoo vreemd dat ik, evenals jij, geneigd zou zijn te
denken aan invloeden van buiten af, maar of dat werkelijk zoo is, zou ik toch niet
[1:3]
durven zeggen omdat ik in den tegen woordigen tijd zoo weinig van hem en van
zijn leven afweet.
Wat 't geval v. D. betreft dat lijkt mij minder vreemd en zijn handeling is naar mijn
meening in ieder geval veel correcter dan 't optreden van Hein. Ik weet natuurlijk
niet of 't zoo is maar 'k kan 't mij voorstellen dat ook hij graag in aanmerking komt
voor den prijs en met meer recht of meer kans, zooals je 't noemen wilt, dan Hein.
Mocht 't zoo zijn dat dit zijn overweging is geweest en hij gesteld is, 't zij op die
paar honderd pop
[1:4]
of op de eer ('k kan 't zelf nauwelijks gelooven) dan kon hij niet anders doen dan
ontslag vragen. Ik heb in mijn werkkring een soortgelijk geval gekend met een van
mijn collegaas die zich niet heeft laten benoemen als lid van de jury (te Brussel) in
't idée dat hij dan de gouden medaille zou krijgen, 't geen niet gelukt is en dit geval
nu wat je mij schrijft deed mij hieraan denken. Misschien ten onrechte, dat hoop 'k
maar. Overigens dank voor je brief dien 'k dadelijk zal verscheuren wat 'k je ook
met dezen verzoek te willen doen.
Wij maken 't best en waren blij met de goede berichten over je vooruitzichten op
betere finantieele tijden en je tegenwoordige prettige tehuis.
Met hartelijke groeten van ons beiden aan je drieën
je ouwe
Wim

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 25 september 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Baarn, 25 September 1910.
Waarde Witsen,
sten

Hartelijk dank voor uw gelukwensch op den 22
dezer. Wat hebben wij elkaâr
in langen tijd niet gezien! Binnenkort hopen mijn vrouw en ik eens aan te schellen
aan het
[1:2]
o

Oosterpark, N 82!
Met de hartelijkste groeten aan Mevrouw en U zelf,
ten zeerste de uwe
K.J.L. Alberdingk Thijm.

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 28 september 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
128 Riouwstraat den Haag 28/9/10
Amice, ik mag natuurlijk niet toelaten dat je om mij vrienden van je afschrijft. Ook
zou zoo iets onaangename gevolgen voor jou-zelf en voor mij kunnen hebben. Maar
ik kom voor eenige weken in Amsterdam, en je zult wel een anderen dag kunnen
vinden. Schrijf me daarom, zoo je wilt, wanneer het je schikt mij te ontvangen. Daar
ik
[1:2]
echter een soort van programma moet opmaken voor mijn bezoeken, zou je mij
veel plezier doen als je mij per ommegaande antwoordet. Komt Maandag je gelegen
of Dinsdag? Of welke dag ook? Als ik het maar spoedig weten mag.
Intusschen, vriendschaplijk
t.t.
Chap

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 oktober 1910
Verblijfplaats: KB 79 E 42
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[1:1]
Oosterpark 1 October 1910
Ook al had ik je briefkaart niet ontvangen van morgen, lieve Cobi, zou 'k je van
avond toch geschreven hebben. Onze prettige plannen voor Ewijkshoeve zijn
jammerlijk in de war gestuurd door de omstandigheden. Voor jou is dat eeuwige
ziek zijn wel verschrikkelijk, dat al je plannen dwarsboomt, maar met mij gaat 't net
zoo, hoewel ik niet ziek ben. Die aquarellen waarover 'k je al zoo dikwijls schreef,
zijn nog altijd niet klaar: ik heb ze allebei overgemaakt en 't resultaat is dat er nu
één bij v. Wisselingh is en geaccepteerd; de andere heb ik terug gekregen en moet
'k weer overmaken. En met 't drukken van de ets heb 'k evenzoo tegenspoed; 'k
heb twee dagen staan drukken
[1:2]
en nog geen goede proef, zoodat dat ook weer over te doen noodig is. Het is een
hopeloos werken, op die manier, met weinig resultaat en vreeselijk vermoeiend, dat
kun je begrijpen. En afgescheiden dat 'k er niet aan zou denken naar Ewijkshoeve
te gaan zonder jou (je herinnert je toch wel dat dat de afspraak was: 'k zei 't je nog
aan 't station de Bilt, op onze terug reis) zou 'k er, in deze omstandigheden niet aan
kunnen denken omdat 'k eerst zoo veel moet verdiend hebben om rond te kunnen
komen. Ik ben tegenwoordig maar weer (voor afwisseling en om te profiteeren van
't mooie weer) aan 't schilderen buiten, aan 't IJ. Dat vele werken in 't atelier heeft
ook groote bezwaren door gebrek aan goede lucht en 'k
[1:3]
heb de gevolgen daarvan ook al weer ondervonden. Het buiten werken is daarom
heerlijk en 'k hoop dat 'k 't nog eenigen tijd kan voort zetten. Overigens is ons leventje
'tzelfde: Marietje altijd even lief en gemakkelijk hoewel 't voor haar niet prettig is als
'k den heelen dag uit ben, maar ze heeft er ook wel iets voor over als 'k met goeie
(?) studietjes thuis kom. Haar moeder is gelukkig weer weg; ze is ons wel meê
gevallen en deed haar best maar 'k heb haar toch liever in München dan hier elken
avond over de vloer. Dat Henri Borel in 't land is hoorde 'k al van Paul Mulder, waar
hij gegeten had; 'k hoop dat hij ook eens hier komt. Van de week verwachtten wij
Chap van Deventer (Dinsdag komt
[1:4]
hij eten), 'k heb hem nog niet gezien sints hij uit Indië terug is. Als je weer wat beter
bent komen wij gauw eens in den Haag, 'k verlang er dikwijls erg naar en 'k heb er
graag een dag voor over. Geef Cobaatje een hartelijken zoen van ons beiden; 't is
zoo jammer, ten minste voor ons, dat we elkaar zoo weinig zien en de tijd gaat maar
voorbij en hoe langer hoe sneller, - onrustbarend! En 'k heb nog zoo veel te doen
en 'k wou 't zoo graag gedaan krijgen! Zal 'k je nu den sleutel van de provisiekast
sturen? of later meê brengen als we eens komen? Van muziek maken komt den
laatsten tijd maar weinig, doordat Willy R. niet wel is en er telkens iets tusschen
komt. Ook met Neyenhoff is 't uit. We hebben hem de laatste weken niet gezien
maar hij schijnt nog altijd niet goed. Sommige zeggen nicotine vergiftiging en anderen
dat hij 'n poliep heeft in z'n neus. In 't volgend voorjaar wil hij weer buiten gaan
wonen en zijn huis verkoopen. Maar dat is een oud plan
[1:3]*

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

waarvan tot nog toe niet veel gekomen is. 't Zal toch wel 't beste zijn maar Kick heeft
er niet veel plezier in.
[1:2]*
Nu heb 'k niets meer te vertellen en schei er maar uit.
Veel hartelijke groeten aan allen van ons beiden en 'n zoen van
je broertje
Wim

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: Aerdenhout
Datum: 7 oktober 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Wij waren al wel eens aangekomen maar wij zijn beiden zoo verkouden dat we
niet uit gaan. Je moet vooral niet aan dat portretje werken, als je er ander werk voor
laten moet, en 't is misschien 't verstandigste als je 't laat zoo als 't is? Wij zijn
benieuwd het weer terug te zien.
Ik kreeg vanochtend de officieele mededeeling
[1:2]
van Brussel. Daar hebben ze lang over gedaan!
Met mijn besten groet ook aan Marie
t.t.
MBauer
Aerdenhout 7 Oct. 1910

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 15 november 1910
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
15 Nov. 1910
Beste Wim,
Zoowel Bremmer als Steenhoff, wien ik den een na den ander aanzocht, hebben
tot mijn spijt er voor bedankt, om over Willem Maris te schrijven. Zij verontschuldigden
zich met te zeggen, dat zij het te druk hadden. Wat nu? Kan jij soms nóg iemand
opgeven? Dan zou je mij een groot pleizier doen, met dien te noemen aan mij.
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Verder zou ik je graag wat willen vragen. Ingesloten brief kreeg ik een paar da[1:2]
gen geleden. Vind je dat iets, om er op in te gaan, of om het af te kitsen. Word
alsjeblieft niet wrevelig, dat ik je zooveel last bezorg, maar ik heb er geen verstand
van, en mijn mederedacteuren óók niet, en ik weet dus heelemaal niet, hoe ik er
mee aan moet. Je behoeft niet bang te zijn, dat ik je dikwijls op die manier aan boord
zal klampen, want, zooals je zelf begrijpen kunt, zulke dingen komen maar hoogst
zelden voor. Wil je mij dus even wat helpen?
Met hartel. groeten aan M. en jou, ook van J.,
je
Willem

[1:3]
Als je mij antwoordt, krijg ik dan meteen den brief van dien Duitscher terug? Want
anders weet ik zijn adres niet.
W.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 november 1910
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
82 Oosterpark, 18 Nov. 1910
Beste Willem,
Hierbij zend ik je het schrijven van den duitschen professor terug. Ik weet niet of
ik mij er meê compromitteer om 't te zeggen maar 'k heb nooit van den man gehoord.
Of zijn stuk werkelijk zoo beduidend is als hij wil laten gelooven, ik kan 't niet zeggen.
Het zou mij zeker heel veel genoegen doen voor den ouden heer Israëls als er in
de N.G. een stuk over hem kwam van belang. Kun je het niet ter lezing vragen met
voorbehoud het alleen dán te plaatsen als er inderdaad iets nieuws in staat? Wat
het stuk over W. Maris betreft, nu Bremmer noch Steenhoff 't kan doen, wordt 't niet
wat laat voor een deugdelijk artikel, wat 't toch zou moeten zijn, vooral nu je niet
weet tot wien je te wenden. Haverman schreef
[1:2]
vroeger wel eens goede stukjes in den trant van Jan Veth, maar minder. Misschien
wil hij 't wel doen hoewel 'k 't betwijfel. Zijn adres is Wagenaar weg 5, Witte brug,
als je 't wilt probeeren. Je bezorgt mij heelemaal geen last en al ware 't dat zoo, 'k
zou dien graag voor je over hebben. Maar 'k ben even ver als jij en weet er ook niets
van!
Ben je nog bij Kapteyn geweest en hoe was de voordracht van Hein? Ik hoorde
onlangs dat hij in zoo goeden doen is dat hij een villa laat bouwen. Zeker met de
hulp van den engel Gabriël!
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Hartelijke groeten van ons beiden aan je drieën
je
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [5 december 1910]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 18

[1:1]
Beste Mau,
Hartelijk dank voor de toezending van je stukje in 't Handelsblad. Ik had 't den
vorigen avond al gelezen en M. ook, met 't grootste plezier omdat 't zoo typiesch
Mau is, maar toch deed 't mij veel genoegen het ook van je zelf te mogen ontvangen.
Ik wist heelemaal niet dat je V. v. G. gekend hebt. Hij is mij door je stukje veel
sympathieker geworden; om je de waarheid te zeggen geloof 'k niet aan de
overdreven waarde die aan zijn werk gehecht wordt in sommige kringen. Maar wel
geloof 'k in zijn talent en, sints 't geen je van hem schreef, in zijn persoonlijkheid.
Had hij maar examen kunnen doen! Dan was 't met schilderen ook wel beter gegaan
misschien! Kom je van 't jaar nog eens? Wil mij dan eenige avonden op geven,
en

volgende week of na den 15 .
Hart. gr. van ons beiden
je
W.

[1911]
George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [vóór 14 januari 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
r.

Aangezien ik met D Esser heelemaal gebrouilleerd ben en niet naar hem heen
kan gaan om het zelf te doen, en daar ik weet dat gij met hem op zeer goede voet
is, en het ook geen zaak waarom ge [best[?] met hem in onmin zoudt kunnen
geraken, wilde ik U vragen of ge genegen zoudt zijn mijn rekening met hem bij hem
eens na te kijken. Dat wil zeggen hem te vragen de quitantiën te zien want ik heb
hem steeds voor elk bedrag hoe gering ook een soort van briefje of ontvang bewijs
gegeven en de afspraak was dat hij die bij de eind afbetaling zou meebrengen wat
hij evenwel niet heeft willen doen. Wel heeft hij met veel drukte een soort
[1:2]
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Bijgaand geef ik je een staat van de verkoopen en betalingen, volgens wat ik er van
r.

vind. Nu is er nog iets waar ik met D Esser mee verschil, hij beweert dat de verkoop
van de Groote Dam bij avond (f 600) en het kleine schilderijtje Kar op brug met
sneeuw (f 250) een koop zijn en dus slechts te zamen f 600, maar dat moet dan uit
de aanteekeningen op de quitantiën blijken, dat wil ik zeggen als ik het er zelf heb
opgezet, want hij kan er alles op hebben geschreven wat hij wil.
Volgens mijn herrinnering heeft hij het kleine schilderijtje eerst veel later gekocht.
[1:3]

Je bij voorbaat dankend, met hartelijke groeten aan je vrouw en met verzoek er
vooral met niemand anders over te spreken,
t.t.
Georges
r.

P.S. D Esser heeft er ook nog bij die af[rekening[?] de aankoop van de
Brouwersgracht bijgehaald maar die heeft hiermede niets te maken. Ik heb alleen
te maken met wat na 1 mei 1910 is gebeurd. Want die geschiedenis was al lang
verrekend.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [begin juni 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
van Pallandtstr. 31
Beste Wim,
Ik heb tot dusver geen tijd gehad, anders had ik je wel eens geschreven. Ik moet
natuurlijk 's avonds veel werken om een beetje in de nieuwe bezigheid op dreef te
komen. We zijn nu bijna op orde; den jongens bevalt 't heel goed op de scholen en
Jan heeft al den heelen omtrek op Chaps fiets doorkruist. Verleden week en heden
Zondagmorgens dus 2 keer heb ik met ze een loop gemaakt. Het is hier om en om
een paradijs, vooral nu en onze tuin belooft schitterend schoon te worden na alles
wat Jan er gezaaid heeft. Hij is veel grooter dan de andere tuinen. Tot mijn spijt
heeft Marie 't in den kouden kelder beet gekregen en ligt ze 2 dagen te bed. Gelukkig
is Cathrien
[1:2]
medegekomen om te helpen en was ze nog niet weg. Maandag of Dinsdag zal ze
wel weer op zijn. Gisteravond hadden we een ongeval, dat bijna ons huis en inboedel
kostte. Ik zat in mijn kamertje bij den Simplex (van de Voorburgwal nog) te werken,
toen ik ze even wilde gaan assisteeren om de jongens 'r bad voor mijn rekening te
nemen. Middelerwijl is een groote kartonnen telegraafdradenkaart van de punaises
gevallen, op de lamp, waardoor, gelukkig de lamp bijna gedoofd werd. Na eenigen
tijd was de kamer zwart en de kaart voor een deel versmeuld. Toen we 't merkten
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was de zaak gebeurd en de kaart net heet genoeg om vlam te vatten. Morgen
ochtend zal ik een gaslampie koopen. Ik ben benieuwd naar
[1:3]
de optelling der rekeningen. Waar dat alles vandaan moet komen is nog een raadsel.
Morgen krijgen we een meisje uit Oosterbeek. Zondag, als M. goed is, gaan de
luiken open en komen er enkele bezoeken. Ik heb nu in de voorkamer eene leegte
gelaten. Als 't je nu 't zelfde is, zou je dan van de week 't portret willen zenden?
Ik moet nu weer aan 't werk en hoop je gauw eens te zien.
Hartelijke groeten aan Marie, ook van Marie
je
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [begin juni 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Van Pallandtstr. 31.
Beste Wim,
Hartelijk dank voor je spoedig antwoord. Dat ik zoo vrij op toezending aandrong
vond aanleiding hierin, dat ik meende, dat je indertijd er een lijst voor had. Wel
bedankt
[1:2]
voor je vriendelijkheid, maar maak nu niet te veel kosten. Het portret zal prachtig in
de kamer staan; het ziet hier overal zoo keurig en aanminnig uit. Ik heb met al mijn
werken, nochtans 't gevoel of
[1:3]
ik mijn koetjes op 't droge heb. En dit is heelemaal niet 't geval. Als ik de jongens
wat wil laten studeeren moet ik nog verder sturen en wellicht nog eens in Holland
terecht komen.
Morgen ga ik in de
[1:4]
leer, met den Inspecteur, op inspectie uit, naar Dieren en de volgende week naar
brievengaarderijen hier achter Arnhem en naar een vergadering in Nijmegen. Ik heb
een gaslamp en ben verzekerd. Ik hoop spoedig beter nieuws van je werk te hooren.
Ik zal trachten de Gids te krijgen.
Je
Jan.
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Hartelijke groeten aan M.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [augustus? 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Van Pallandtstr. 31.
Zondag.
Beste Wim,
Gister kwam hier tot mijn genoegen binnenvallen Aart v.d. Leeuw, die mij in den
korten tijd dat hij hier was, hij was bij familie, de heuchelijke tijding bracht, dat je
heel mooi werk op de tentoonstelling in den Haag hebt. Niet het minst was hij erg
ingenomen met je kleur-etsen, van een waarvan reeds 12 verkocht waren. Ik kan
je niet zeggen hoeveel pleizier
[1:2]
me de mededeeling deed. Hij vond ook 't portret zeer mooi.
Het bracht mij echter tegelijk te binnen, dat de woning hier nog altijd niet je sanctie
heeft ontvangen. Kom je nu eens gauw?
Vandaag hebben we een pleizierigen middag gehad. Je weet dat Johanna mij
altijd eenig geld geeft voor uitgaan met de jongens in de vacantie. Ik neem dezen
keer af en toe enkele dagen, omdat ik nog niet zóó in 't werk zit, dat ik er lang
achtereen uit wil zijn. Nu heb
[1:3]
ik dezen keer gedacht met haar gewone verblijf hier eens zonder dat ze 't bevroedt
o.a. eens een rijtoertje te doen met haar incluis. Zoo hebben we vandaag 3½ uur
gereden. Marie en allen waren er zeer mee ingenomen. We gingen over Velp,
Heuven, den Zypeberg, Beekhuizen (waar we een beetje bleven) den Kluizeberg,
Roosendaal, den Arnhemschen weg, en weer naar huis. Verleden week ben ik met
de twee jongens naar Doorwerth geweest en eens naar Nijmegen
[1:4]
met zijn prachtig museum (Romeinsche opgravingen) en Berg-en-Dal.
Nu denk ik nog eens naar Hoog-Elten te gaan en eens naar Loenen of Soeren,
al naar 't geld reikt.
Morgen moet ik voor dienst naar Vaassen.
Jan is geslaagd voor Gymnasium en heeft vrijstelling voor HBS. Ik koos, de
programma's vergelijkende, de HBS, omdat 't Gymnasium zoo vreeselijk globaal
en achterlijk is, in moderne talen enz. Op mij te nemen dat Jan Mr. in de rechten
zal worden wil er nog niet bij mij in. Ik vind 't zoo
[2:5]
erg niets, al haalt er menigeen met handigheid een kostje uit.
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We zitten hier dag in dag uit in de warmte, waartegen ik best kan.
Marie begint op haar verhaal te komen, maar heeft een vrij sterken aanval van
bronchitis gehad met de sterke koude.
De jongens hebben een lieveling, Bobby het konijn, die zeer vertroeteld wordt en
onder toezicht uit wandelen gaat.
Op kantoor gaat het heel best, naar
[2:6]
't mij toeschijnt. Ik wou echter graag 's avonds meer werken, maar ik word daartoe
een beetje te lui; zoodat meer dan één uurtje niet goed lukt. Edoch vind ik zonder
flinke spanning de dingen niet zoo aardig.
Ik merkte dezer dagen dat vermoedelijk enkelen aan het Hoofdbestuur me weer
aan 't afbreken zijn, omdat ik laatstelijk weer menschen ambtelijk vertoornd heb. Ik
doe nl. hier als vroeger aan 't HBS, die direct
[2:7]
boven me staat help ik en dat gaat me br[aa[?]felijk wel eens beetje rauw af.
Intusschen, ik zit hier in 't zonnetje en we moeten maar afwachten hoe we 't
midden van de vijftig halen.
Nu schrijf ik dit alles in de onderstelling - het schijnt me een axioma - dat 't jullie
allerbest gaat, dat je zeker binnenkort eens zal aankomen en dat
[2:8]
dus eene gezellige ontmoeting nog in 't vat is.
Baukema en zijn vrouw zijn hier geweest. Wij moeten er nog heen. Middelerwijl
hebben we door een recept van Mevr. B. kruidmoes gegeten. Ik geloof dat we op
den duur nog weleens nader met elkaar zullen omgaan. Hij is een beetje ‘zeker’ en
zij is soms een beetje kort, maar dat is al tijdens den eersten keer bijgetrokken.
Hartelijke groeten ook van M. en aan M.
je
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: [vóór 7 september 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
Allerbeste Wim en Marie,
Graag wou ik jullie even raadplegen over een curieus huiselijk gevalletje, dat ons
eergistren overkomen is. Wij zijn n.l. in het bezit gekomen van een heel aardig
parkietje, dat ons om onderdak en voedsel vragen kwam. Wij hebben het dus gepakt
en in een kooitje gezet, en daar doet het nu niets dan heen en weer springen, en
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vooral voor de tralies hupplen in den pas-van-twee. Het doet vroolijk en lustig, maar
wil er blijkbaar weer uit, want
[1:2]
het kooitje is zoo klein. Nu zitten we er eigenlijk-gezegd een beetje verlegen mee:
want iemand vertelde ons, dat die beestjes nooit alleen kunnen blijven, maar een
mede-parkietje moeten hebben, want anders gaan ze dood.
Daar Jac. ons nu vertelde, dat Marie óók parkietjes heeft, kom ik je vragen, na
overleg, of jullie soms ons vogeltje willen hebben. Dan krijgt het gezelschap en meer
ruimte, en komt dus in zijn element.
Of het een mannetje of een wijfje is, weten wij niet: het maakt een heel enkel keer
een zonderling geluidje van weinig kracht.
Als jullie ‘ja’ zeggen, dan zal Jacq. het beestje aan jullie komen brengen. Want
[1:3]
die moet eerstdaags waarschijnlijk tòch in Amsterdam zijn.
In afwachting, met hartel. gr. aan julie beiden, van ons drieën
je
Willem

Felicien Bobeldijk aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Berlicum]
Datum: [3 januari 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Nog wel met onze beste wenschen, ook met de ongesteldheid van W.
Hartelijke groeten
t.t.
Bobeldijk
Berlicum [N-Br.]
[1:2]
[schets van Bobeldijk]*

Willem Witsen aan Félicien Bobeldijk
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 januari 1911
Verblijfplaats: RPK, autografencollectie, Witsen nr. 133

[1:1]
Oosterpark 82 A'dam
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5 Januari 1911.
Amice,
Ik had je allang moeten antwoorden op je prettigen brief van al een tijdje geleden
maar kwam daar niet toe door veel werk en een over 't algemeen druk leven toen
dezer dagen nog je aardige briefkaart kwam aan Marie ter gelegenheid van 't Nieuwe
jaar. Daarom wil 'k, nu 'k van avond een oogenblikje heb, niet langer wachten met
je te schrijven, te meer daar 'k uit het bijschrift van die kaart bemerk dat je denkt dat
'k ongesteld ben. Integendeel bevind 'k mij in uitstekenden staat, niet alleen wat
gezondheid betreft, maar ook te midden van veel werk dat je waarschijnlijk wel zou
interesseeren en daarbij veel plannen voor de toekomst. Ik heb,
[1:2]
om zoo te zeggen, eigenlijk nooit gewerkt van m'n leven en nu, tegen 't begin, helaas,
van den ouden dag, begin 'k haast te krijgen om zoo veel mogelijk nog goed te
maken wat 'k uit gemakzucht en wat we vroeger noemden: ‘sentiment van 't Leven’,
- goed te maken. Maar dat dat 'n heel ding is als je eenmaal 50 jaar bent, zal je
misschien pas weten tegen den tijd dat je zelf dien leeftijd bereikt. Toch geloof 'k,
mits 'k in 't leven blijf, dat 'k nog heel wat doen kan, hoewel 'k heel goed weet dat
'k nooit zal bereiken wat 't had kunnen zijn. Intusschen denk 'k daar weinig aan
omdat 'k dat 'n zwakheid vind in de gegeven omstandigheden en doe 'k maar net
of de twintig jaren die 'k misbruikt heb niet hebben bestaan, en bemoei mij alleen
met den dag van morgen.
[1:3]
Wellicht blijkt dan later dat dat alles illusoir is geweest maar voor 't oogenblik kan
en wil 'k dat niet gelooven. Ik heb allang gehoopt dat je weer eens komen zoudt
want je bent een van de weinigen (Tholen is er ook een) wiens oordeel 'k op hoogen
prijs stel. Ik ben bezig aan een serie kleuretsen en je kunt je niet voorstellen hoe 'n
groot genot 't is, je in te werken in 'n nieuw en absoluut mooi procédé. Zoover als
je mij kent zul je wel begrijpen dat 'k 't doe op mijn eigen manier en 't werk wat 'k
eraan heb, niets willende overlaten aan den drukker, zooals gewoonlijk 't geval is,
is buitengewoon zwaar. Maar 'k heb resultaten en dat is zóó veel. Niet dat 'k me
verbeeld er vooralsnog iets in bereikt te hebben! Maar 'k zie er heel veel in. Het
procédé is, zooals 'k 't opvat, buitengewoon ingewikkeld en moeielijk, maar prachtig
en iets dat geheel op zichzelf staat. Ik ben erg benieuwd wat je er van zeggen zult:
eerstdaags gaan de eerste proeven naar 't Spui. Maar ook al zou 't prak[1:4]
tisch een teleurstelling zijn, blijft 't voor mezelf, qua procédé, iets heel moois. Verder
heb 'k laten maken een houten keet waarin gestookt kan worden, en die op 'n
zolderschuit, me gelegenheid geeft, als drijvend atelier, om den heelen winter,
studies buiten te schilderen. Ik heb, door 't vreeselijke werk van 't drukken, waar 'k
goddank bijna doorheen ben, nog geen gelegenheid gehad ermeê te gaan werken,
maar 'k stel me voor, zoodra 'k klaar ben met de etsen, er op uit te gaan. Ik heb in
den nazomer veel aan 't IJ gewerkt en verlang er naar dat te kunnen voort zetten!
Ziedaar 'n heel relaas uitsluitend over mezelf en mijn werk. Concludeer daar nu niet
uit dat 'k zoo'n egoïst ben en in niets meer belang stel. Je zoudt mij onrecht doen!
Vraag maar aan Marie. Ze zal je zeggen dat we 'n best leven hebben van hard
werken en gezellige huiselijkheid. Alleen ontbreekt me wel eens er over te kunnen
praten met 'n man van 't vak die er belang in stelt en daarom moet je gauw eens
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komen. Als je wat studies of schilderijen kunt meêbrengen heb 'k misschien iemand
die graag wat van je hebben wilt.
Veel hartelijke groeten, ook van Marie, en aan je vrouw
t.t.
Witsen.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 januari 1911
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 19

[1:1]
Oosterpark 82 5 Jan 1911.
Beste Mau,
Je inlichtingen via Emants verwonderen mij niets. Je vraagt, moeten wij, zijn
vrienden, dat maar zoo laten gaan! Ik moet je zeggen dat 'k paf sta en absoluut niet
weet wat ik er aan zou kunnen doen. Te meer omdat 'k met Hein een kwestie heb
gehad die 'k je wel eens zal vertellen waarin 'k ook ben geweest de waarschuwende
vriend
[1:2]
die natuurlijk den bout op zijn kop krijgt: sints dien tijd komt Hein bijna nooit meer.
Nu geloof 'k wel dat dit minder ligt aan Hein dan aan zijn achterdochtige wederhelft,
- maar feiten zijn feiten. Die, après tout, beste Hein is een van mijn oudste vrienden,
maar hij gaat zijn eigen gangetje en laat zich weinig aan mij gelegen liggen.
Intusschen, weet jij er iets op, je kunt op mij rekenen; 'k ga met jou door dik en dun!
Met veel hartelijke groeten, van ons beiden,
je
Wim

Felicien Bobeldijk aan Willem Witsen
Plaats: Berlicum
Datum: 7 januari 1911
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Berlicum, Noord-Brabant
7 Jan 1911.
Amice, je brief verheugde mij uitermate èn om den inhoud èn omdat 'k 'm niet
verwachtte, nog altijd denkende, dat je ongesteld was.
Dat 't tegendeel 't geval is, blijkt wel uit je schrijven, waarin 'n levenslust, -kracht
en -wijsheid, die mij 't beste doet gelooven van de vijftiger jaren. Echter niet iedereen
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beschikt over 'n dergelijke kostbare vitaliteit, wat wel jammer is, wanneer 't menschen
betreft, die waarlijk wat te zeggen hadden en hebben.
'k Hoop eens spoedig te komen, om de résultaten te zien van je geestdriftige
pogingen, zonder welke wel nooit iets goeds geboren werd, hè? 'k Voel te meer
voor je enthousiasme, omdat 'k ook mezelf weer begin te hervatten. 't Stalleven,
waar 'k mij voor goed tien jaar begon in te werken, krijgt mij weer te pakken en kan
'k met 't geen 'k nu bezig ben rustig doorgaan, dan geloof 'k 'n stap nader te komen.
Daarom grijp 'k je vriend'lijkheid met beide handen aan.
[1:2]
Vèel en veel bijzonders heb 'k echter niet om meê te brengen, maar 'k zal 't beste
uitzoeken, vooral 't laatste jaar heb 'k te veel voor 'n zeer kleine prijs moeten
verkoopen, die mij belette aan dingen door te gaan, die 'k nog graag vastgehouden
had. 'n Gevolg daarvan is nog bovendien, door 't telkens 'r op uit moeten 'n
aanmerkelijk tijdverlies, wat wel 't ergste is, wanneer je met lust aan 't werk bent 'k zeg je dit niet uit sentimentaliteit, of, wat wel 't zelfde is, om mij te beklagen (veel
en veel beteren dan ik hebben 't moeten doen), maar alleen om je de overtuiging
te geven, kan je iets voor mij plaatsen, je mij 'n grooten dienst zou doen, waarvan
'k 'n goed gebruik kan maken.
Wat je mij verder schrijft, hoop 'k persoonlijk te zien en te spreken; wellicht zie je
mij de volgende week voor je deurtje staan. Alleen nìet om mij te vergewissen, of
aan Marie te vragen, van en naar je beider harmoniesch leven, was 'k daàr niet zoo
van overtuigd, dan zou 'k
[1:3]
lichtelijk meer gelegenheid trachten te vinden, om je op te zoeken!!
Met Marie hartelijkste groeten van m'n vrouw, en
t.t.
Bobeldijk

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: [30 april? 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Arnhem
van Pallandtstr. 31
Beste Wim,
met Marie hartelijk dank voor je felicitatie en voor je prachtige cadeau, dat ik
voorloopig als zoodanig beschouw. Het plaatsje is open gehouden. Wij zijn benieuwd.
Het op orde maken is nog niet, doch wel bijna gereed. Dan
[1:2]
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nog eenige weken van ontvangen en daarna zullen we eens van den vrijheid
genieten. Wat 't werk betreft, zal ik blij zijn als ik met den geheelen dienst familiaar
ben. Voor mij die altijd zoo de lakens placht uit te deelen, waar 't gold kabeltjes en
[1:3]
dergelijk tuig is 't wel wat pijnlijk je nog zoo in den vreemde te voelen. Men is hier
anders aardig en inschikkelijk, maar mijn prettige gevoel komt eerst meer als ik de
dingen weer in mijn mars heb. Al 't andere vind ik in 't leven
[1:4]
klinkklank. Je begrijpt, dat ik daarom zooveel mogelijk 's avonds werk. Van de week
had ik overdag nog al oponthoud door op bezoek gaan met veel wachten o.a. bij
Commissaris en Burgemeester. Vooral met den laatsten kon ik goed opschieten.
Nu Wim hartelijk gegroet ook aan M. en van M.
je
Jan

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [9 mei 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Zondag was ik niet erg lekker en daarom heb ik je maar afgetelegrafeerd en ben
's avonds vroeg naar bed gegaan. Maar ik hoop Zondag avond te komen. De partij
met H.W. verloopt tot nu toe in mijn voordeel. Ik ben een officier en twee pionnen
voor en sta goed.
t.t.
GHBr

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 juli 1911
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
4 Juli 1911
Beste Wim,
Het speet me dat ik niet kon komen vanavond maar ik moest een artikel voor de
Groene schrijven waarmede ik pas om 10 uur klaar was. Mag ik nu overmorgen
Donderdag komen? Hoor ik niets dan kom ik ± 8 uur.
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Met hartelijken groet aan U beiden
AD

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 juli 1911
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 20

[1:1]
v.h. 26 Juli 1911
Beste Mau,
Bij nadere beschouwing is 't mij niet best mogelijk om half twee in de Amer. lunch
room te zijn. Van middag, toen je zei dat 't je eenige dag was dacht 'k, nu dat zal
wel gaan dan doe 'k Vrijdag 't werk dat 'k morgen doen moet. Maar nu komt er bij
dat 'k morgen niet naar mijn schuit ga: (een exceptie!) 'k moet etsen drukken,
[1:2]
en dat doe 'k thuis. Enfin, die schuit loopt niet weg en je zal me later wel eens 't
voorrecht gunnen je daar te zien. Wat 'k niet prettig vind is dat 'k je niet meer zien
zal voor je op reis gaat. In ieder geval wil 'k je vragen: vergeet ons niet heelemaal
als je in Zwitserland bent en laat eens iets van je hooren. En verder, goede reis en
veel plezier en geen avonturen als verleden jaar!
Met ons beider hartelijke groeten
steeds gaarne t.t.
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 21 augustus 1911
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 21 Aug. 1911
Beste Willem,
Wij stellen ons voor, Marie en ik, om morgen middag tusschen 3 en 4 je een
bezoek te brengen. Mocht 't Jeanne of jezelf niet schikken
[1:2]
wil mij dat dan even laten weten: hotel Twee steden Buitenhof. Hoor 'k niets dan
zie je ons, zonder ongelukken, verschijnen.
Met hartelijke groeten van ons beiden
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je
Wim.

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 5 september 1911
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
5 Sept. 1911
Beste Wim, Zooals je weet, zijn Willem en Coba aanstaanden Zaterdag 25 jaren
getrouwd. Wij denken er over hun een ets van Israëls te geven. Ik was bij Goupil
en zag daar een aantal etsen, alle kostende f 75, waarvan mij de verkieslijkste
scheen The Smoker, zooals er onder stond - een man voor een haard, die zijn pijp
aansteekt, denkelijk je wel bekend. Er waren van die ets twee exemplaren, weinig
van elkander verschillende. Of er betere exemplaren bestaan, weet ik natuurlijk niet
[1:2]
Nu kom ik je hulp vragen.
o

1 Zoudt ge denken, dat die ets Willem zal bevallen?
o

2 Kunt ge soms, per telefoon, informeeren, of die of een andere ets van
dergelijken prijs, bij Wisselingh te krijgen is? Misschien weet ge wel wat die heeft
en of er iets beters is dan die smoker.
o

3 Word ik niet afgezet, als ik voor de ets f 75 geef?
De jubilarissen willen niet hier blijven en daar ik Zaterdag vrij ben, zou ik zoo
noodig dien dag naar
[1:3]
Amsterdam kunnen komen om te zien en te kiezen, maar jouw oordeel is meer
waard dan het mijne. Ik hoop, dat ik niet te lastig ben met dit gevraag.
Cobi is te Cleve. Je brief zond ik haar op. Zij was Zaterdag, toen ik hierheen terug
ging, vrij wel, maar had toch nog al last van hartklopping en moeheid. Je zult, denk
ik, wel van haar horen.
Paul is steeds te Veere, waar hij het heerlijk vindt en hij meent goed te werken.
De meisjes zijn ook weer thuis.
[1:4]
Ik heb niet gezien, of je brief uit Amsterdam kwam; hoop, dat dit zoo is. Ben je ergens
anders, doe dan geen moeite, want dat is te lastig. Goupil houdt tot het einde der
week de ets voor mij aan.
Ik zit vol met vergaderingen dezer dagen.
Met hartelijke groeten aan Marie
Je
Br.
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Misschien zou bij den koop voor Willem de bevoegdheid tot ruil kunnen worden
voorbehouden.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 september 1911
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 7 Sept. 1911
Beste Willem,
Wij werden zeer verrast door je vriendelijken brief waarop 'k je dadelijk even wil
antwoorden. De parkieten van M. zijn dood en begraven in den tuin. Wij zouden
dus evenmin iets hebben aan de solitaire zwerveling. Wil je een ruimere kooi hebben
dan is die van Marie tot je dispositie. Voor ons is 't groote bezwaar dat je er altijd
meê zit met 't uit de stad gaan. Een lotgenoot is makkelijk te vinden, als je die hebben
wilt kan 'k je die wel bezorgen. Kan Jacqueline niet eens komen zonder parkietje
en dan meteen de etsen uitzoeken? A.s. Dinsdag gaan we uit de stad voor een
goede week. Heb je gehoord van onzen goeden ouden Mau? Hij heeft een beroerte
gehad en is verlamd. 't Is een treurige geschiedenis. De laatste berichten zijn wel
beter maar 't is iets wat niet licht weer over gaat!
Vele hart. gr. aan je drieën van ons beiden
je
W

A.R. Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 8 september [1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
8 Sept.
Beste Wim, Zoo'n schitterend succes van mijn vraag om hulp had ik waarlijk niet
verwacht! Ik krijg nevens gewaardeerde inlichting niet alleen de ets tegen f 45, wat
mij niet onverschillig is, maar bovendien, wat de hoofdzaak is, de zekerheid van
een mooi en zeldzaam exemplaar. Ik kan je dus niet genoeg danken voor je hulp.
Het is zoo prettig zeker te zijn, dat men iets moois geeft aan menschen, in staat het
te waardeeren. Bij telegram verzocht ik je reeds de ets te koopen en aan mij
[1:2]
te laten zenden en morgen hoop ik je per postwissel f 50 te zenden, ook voor de
verzendingskosten.
Tegen mijn verwachting houdt men mij morgen hier vast. De Kamerleden beminnen
den vrijen Zaterdag, maar ditmaal willen ze ook dien dag werken, zoodat ik morgen
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van 10¼ tot 4¼ uur zal mogen vergaderen. Daarmede vervalt de mogelijkheid om
morgen naar Amsterdam te komen, hetgeen nu ook niet meer noodig is. Al voel ik
mij altijd
[1:3]
huiverig iemand, die zoo hard werkt, te bezoeken, het spijt mij zeer, dat ik nu van
je vriendelijke uitnoodiging geen gebruik kan maken.
Het zou aardig zijn, als je een paar dagen naar Cleve gingt en het zou, dunkt mij,
eene ontspanning wezen, die je wel kunt gebruiken. Niet altijd kan, zooals je weet,
de boog gespannen zijn. Reynolds heeft, geloof ik, gezegd, dat het genie bestaat
in de ònverdeelde en gestadige inspanning van den geest op eene bepaalde zaak,
maar de mogelijkheid dier inspanning is afhankelijk van het behoud der
[1:4]
noodige kracht.
Cobi zoudt ge zeker veel pleizier doen. Het is een beetje aandoenlijk haar vroolijk
te zien en dat is zij dadelijk, als ze je en Marie mag ontvangen.
Ik heb geen tijd meer!
Met hartelijke groeten aan Marie, nogmaals dankend,
je
Br.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [10 september? 1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondag.
Beste Wim, hartelijk dank voor je brief. Marie vindt mij ook een knorrepot, maar dat
moet je wel zijn, wil je er een beetje de orde in houden bij vrouwen, etsers en
litteratoren, die altijd hun eigen gangetje gaan. Van litteratoren gesproken van de
week kreeg ik op de inspectie bezoek van Arthur, die 's avonds met Vogelaar, zeer
tot ons genoegen ons kwam opzoeken. Hij was met de woning zeer ingenomen en
op zoek naar een dito
[1:2]
voor zich zelf. Hij zou ons nog eens komen bezoeken, maar ze schijnen weggeregend
te zijn, tenminste Marie heeft ze in de v. Lawickvanpabststr. den volgenden nog
zien zitten op een bankje, maar verder hebben we niets meer van ze vernomen.
Vogelaar is nog altijd dezelfde met dat aardige snuit, dat echter helaas angstwekkend
slap is. Moge Arthur hem nog eens wat minder
[1:3]
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indolent maken. Met zijn levenslot heb ik, (juist om zijn aardig snuit en òm zijn
heroïsche gelatenheid), altijd te doen. Ik gun hem beter leven dan dat langs 't kantje
loopen van den dood, met een glaasje, dat hij waarschijnlijk doet.
Wij zijn nu gespannen jullie hier te zien. Schrijf 't dan vooruit. 't Liefst zouden we
jullie te eten hebben; dat is wel 't gezelligst. 6, 7 en 8 dezer komt Cathrien, maar
jullie zullen wel
[1:4]
nog niet weer reisvaardig zijn. Wij hooren dus nader wanneer en of je onze
uitnoodiging om te komen eten kunt aannemen.
Vanmiddag moeten wij naar Baukema. Af en toe hebben we hem nog wel eens
in gezelschap van anderen zien wandelen. Hij ziet er altijd bijzonder fraai uit, kleurig
bedoel ik.
Volgens Arthur ben je van je kleur-etsen terug gekomen. Waarom?
Hartelijke groeten ook aan M. en van M.
je
Jan

[2:5]
Wij komen zoo juist eenigszins verrukt van de Baukema's terug in het vooruitzicht
dat Marie, Jan en Wim Woensdagmiddag in het bijzonder de aardige dingen mogen
komen kijken die Marie Baukema bezit: schelpen, beendertjes, cactusjes enz. En
verder vergast Marie er zich opnieuw op het interieur van mooie kasten weer te zien
en nader te kunnen praten met Marie Baukema, die ons zeer bijzonder lijkt en
ongemeen aimabel onder eene
[2:6]
stroeve uiterlijkheid. Zij schijnt eene zeer dichterlijke natuur te zijn.
Gegroet
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 17 september 1911
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
17 Sept. 1911
Beste Wim,
Daar ik je adres niet weet, schrijf ik dit maar naar Oosterpark, waar jullie toch
weer, over een poosje, terug zullen zijn. 't Is gek dat ik het zeg, maar je briefkaart
deed mij in 't eerste oogenblik, genoegen. Mendes toch ken ik maar weinig: in '86
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of '87 heb ik hem een maal of wat ontmoet bij v.d. Goes, die nog ongetrouwd was
en bij zijn moeder inwoonde. Maar bij zijn voornaam heb ik hem nooit genoemd, en
ik geloof zelfs, dat ik altijd ‘meneer Mendes’ heb gezegd. Het misverstand kwam
dus daardoor, dat jij ‘Mau’ zegt tegen M.d.C. en ik hetzelfde tegen v.d. V.
[1:2]
Dat v.d. V. zoo iets zou overkomen zijn, trof mij des te sterker, omdat wij kort geleden
Hein hier hadden gehad, die van hem vandaan kwam (hij had er gelogeerd) en de
beste berichten over hem medebracht.
Maar dat alles neemt niet weg, dat ik het toch ‘kassian’ vind van Mendes: och,
het is toch óók een mensch, al had ik voor zijn denkbeelden en zijn geestelijk streven
slechts matige sympathie. Hij was meer filoloog dan denker of begrijper, maar had
toch wèl iets leuk-precies'. Hij was, meen ik, een kleine 10 jaar ouder dan jij en ik,
en behoorde dus tot een vroeger geslacht.
Als je hem nog niet verscheurd hebt, stuur me dan dien mallen vergissings brief
s.v.p. terug.
[1:3]
Als Jacq. in Amsterdam komt, zal zij graag eens bij jullie komen: zij zegt, dat ze
zooveel sympathie heeft voor Marie, en Jean zegt dat óók.
Heb je wel eens gelezen in het Nieuwe Testament? Ik zit er tegenwoordig weer
heelemaal in: (de Handelingen der Apostelen heb ik van a-z. gelezen), en sta letterlijk
stupéfait over de menschheid, die die sprookjes wereld (dat product van een heel
ander menschenras en een totaal verschillende beschaving) nog altijd blijft
beschouwen als een wezenlijk verslag van gebeurde feiten, waarin de opperste
Waarheid en de hoogste Wijsheid zouden verzinnelijkt zijn: je hebt mij wel eens een
‘fantast’ genoemd, Wim, maar, als je het N.T. leest, zal je moeten erkennen, dat ik
vergeleken met de oude schrijvers dier heilige Boeken, de meest accurate realist
ben, die zich denken laat.
[1:4]
De lectuur ervan is bijzonder curieus. Hier en daar vindt men iets prachtig-mooi's,
maar het grootste deel lijkt mij naïeve zotteklap. Ik weet niet, of er onsterfelijkheid
is, maar als wij, na onzen dood, wezenlijk in een nieuw bestaan komen, dan geloof
ik zeker, dat het er heel anders zal uitzien, dan je daar verteld wordt.
Nu, Wim, hoor ik nog eens wat van jullie? Ons neefje, wien wij den parkiet hebben
gegeven, vindt het een leuk beest, en leert hem uit zijn hand eten. Dus die is goed
bezorgd.
Hartelijke groeten aan M. en jou van J., J. en mij,
je onscheidbare (hoe vind je die?)
Willem

Johanna Bauer-Stumpff aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Constantinopel]
Datum: 23 september 1911
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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B.M., bij v. W. heb je misschien al gehoord, dat wij op reis zijn, ik had zoo graag
voor we weggingen je nog eens opgezocht, maar had toen nog al eens gasten en
logées. We genieten weer geweldig van Constantinople en wilden maar dat anderen
het ook eens zagen. 't Is de stad van schilders. Donderdag gaan we op de boot voor
Damascus, ± 4 dagen op zee, in ieder geval niet zoo vermoeiend als van Budapest
naar hier wat ruim 40 uur duurde zonder slaapwagen. Alles was er vol, dus 3 dagen
niet uit de kleeren. Gelukkig maar dat wij alle twee reizen zoo heerlijk vinden en 't
er graag voor over hebben.
Hart. groeten ook aan W. van M[arius[?] en mij
t. à t.
Jo B
[1:2]
23 Sept. 1911

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 18 oktober 1911
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 21

[1:1]
Oosterpark 82 Amsterdam
18 October 1911
Allerbeste Mau,
Je briefje, door Mevr. Oldenboom geschreven, heeft mij zeer verrast. Heerlijk dat
je weer zóó ver bent dat je eens iemand zien mag; dat is een prachtige vooruitgang
en als dat nog een beetje
[1:2]
voort gaat ben je er heelemaal boven op! Nu zou ik wel graag antwoorden op dat
heuchelijke nieuws dat 'k zoo gauw mogelijk kom, maar 'k ben thuis met bronchitis
en moet 't helaas! nog een poosje uitstellen. Zoodra ik weer uit kan gaan zal ik je
schrijven en dan bepaal je zelf maar dag en uur. Jammer dat 't zoo treft. Marie laat
je hartelijk groeten; we hebben veel zorg over je gehad, beste Mau. Wil Mevr.
Oldenboom vriendelijk van mij groeten en bedanken, vooràl, voor haar schrijven.
Met hartelijke groeten
je
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [26 oktober 1911]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 22
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[1:1]
B.M., Jaap B. weet er niets van want ik ben ziek geworden den volgenden dag van
zijn bezoek. Ik ben niet beter en word ook niet meer beter waarschijnlijk want 't is
'n chronische kwaal. Maar ziek of niet ziek ik moet werken aan voorbereidende
studie van het Beurspleintje en poortje van Froger. Ik heb daarvoor een speciale
vergunning van Publieke Werken om met mijn schuit in 't Rokin te liggen en de
en

sloopers beginnen den 1 November zoodat 'k natuurlijk tijd te kort kom. Je zult
zeggen: dan hadt je 't eerder moeten bedenken, 't heeft er lang genoeg gestaan!
Enfin, 'k heb vóór november te veel te doen, en wilde je
[1:2]
vragen of 'k een van de laatste dagen van de volg. week mag komen: 3, 4 of later
6, 7 november - zeg zelf maar wanneer. Heerlijk dat je zoo vooruit blijft gaan.
Dag Mau, wil mijn beleefde gr. aan Mevr. O. doen en geloof me
t.t.
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 10 november 1911
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
10 Nov. 1911.
Beste Wim,
Als je weer eens in den Haag komt, en het is je mooglijk, loop je dan eens bij ons
aan? Ik heb nl een zeventiende-eeuwschen dichtbundel (J.H. Krul's Pampiere Werelt)
met meer dan 70 curieuse illustratie's, en één daarvan heet een etsje van
(waarschijnlijk bedoelen ze naar) Rembrandt te zijn. Ik wou zoo graag, dat je dat
eens zag, en er mij je oordeel over zei. Het stelt voor een man, met een soort van
flambard op, die onder een
[1:2]
veldtent zit, en op een naast hem staand doodshoofd wijst. Vóór hem, buiten de
tent, staat een juffrouw met een hoed met pluimen op, en rijk gekleed die naar hem
schijnt te luistren. Den man zie je en face, de dame en profil.
Met hartel. groeten van ons drieën aan Marie en jou,
je
Willem

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: 3 december 1911
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 82
3 December 1911
Het spijt mij, lieve Cobi, in zóó verre dat je niet gekomen bent omdat uit je briefkaart
bleek dat je den indruk gekregen hebt van mijn vroegere schrijven dat 't ons niet
schikte. Ik heb je wel heel kort geschreven maar dat was alleen omdat 'k zoo weinig
tijd had en in de haast niets anders zei dan dat we op je rekenden. 't Is al zoo'n oude
afspraak en wij rekenden zoo vast op je dat, nu 't van week tot week werd uitgesteld,
'k meende dat 'k niets anders behoefde te zeggen. Wij vinden 't altijd heerlijk als je
komen wilt en een ieder die je meê wil brengen is hartelijk welkom. Laat 't daàrom
nooit want 't is een groote vreugde voor ons beiden
[1:2]
te weten dat je komt. Van ons komen in den Haag is vooreerst geen sprake; 'k weet
niet hoe 'k al 't werk gedaan krijg dat te doen is en 'k schiet weinig op door allerlei
omstandigheden. Maar achteraf gezien is 't misschien wel beter geweest om gisteren
niet te komen en 't maar weer uittestellen tot b.v. a.s. Zaterdag, omdat 'k gisteren
en de laatste dagen een ontzettende hoofdpijn heb gehad en sints Donderdag lijd
aan hevige kiespijn. Wel is dat nu veel minder, de hoofdpijn zelfs voor 't oogenblik
geweken, maar morgen ga 'k naar den tandarts en weet niet wat me te wachten
staat. Ik hoop maar dat hij de kies trekken wil en dat 'k er daarmeê af ben, maar
vrees van niet. En met de St. Nic. zijn we gevraagd
[1:3]
bij Kraane en daar zie 'k erg tegen op als 'k daar zitten moet met kiespijn zooals 'k
die Donderdag en Vrijdag had. Ik heb dadelijk geschreven aan dien tandarts, maar
hij kan me niet helpen voor morgen middag half zes. Wij hebben 't anders nu juist
erg prettig thuis zoo rustig en gezellig & gemakkelijk. Maar 'k heb sints Woensdag
niet kunnen werken en dat deprimeert me erg. Enfin, dat is van voorbij gaande aard
en dan is 't niets, als 't maar eerst weer voorbij is. Ik heb zulke prettige etsen onder
handen terwijl als die af zijn 'k me voorstel weer heerlijk te gaan werken op de schuit
waar zoo veel op me wacht. Gisteren kreeg 'k een brief van Mevrouw Bennink, erg
hartelijk en aardig. Zij schijnt wel in haar schik met die ets en geeft er een beschrijving
van in haar brief, alsof ik hem nooit gezien had! Ik wou dat alle critiek
[1:4]
zoo welwillend en gemakkelijk was, dan zou 'k gauw een man in bonis zijn. Maar 't
tegendeel is waar: 'k word altijd afgebroken als een van de oude pruiken tegenover
het Modernisme. Nu, dat is wel waar, 'k ben erg conservatief en neem niet de minste
notitie van die jonge schreeuwers die m.i. beter deden hun vak wat beter te leeren
verstaan. Van morgen waren wij bij v. Essen om zijn collectie te zien. De prachtigste
schilderijen van de Marissen, Mauve, Neuhuys; van Daubigny, Courbet, Corot,
Monticelli. Waarlijk niet geschikt om een conservatief tot meer moderne ideeën te
brengen! En nu nog even over je plan om je bezoek uittestellen totdat de dagen
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lengen. Waarom zou je dat doen? Als 't weer zacht is en je voelt je goed is er geen
reden om 't uittestellen. Je bent ten allen tijde welkom lieve Cobi, en als je nog iets
anders wilt zien is er altijd wel wat dat allicht interessanter is dan Arti. De Drucker
collectie b.v.!
Nu, vele hartelijke groeten aan allen van ons beiden,
je
Wim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 4 december [1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Arnhem,
van Pallandtstr. 31
Maandag 3.12.
Beste Wim,
hartelijk dank voor je brief van van morgen. Ik had je allang moeten schrijven,
maar de zaak is aldus.
Ik heb 't steeds uitgesteld, doordat ik de manie heb om elken dag net zooveel
ambtelijk werk te zoeken als ik op kan. En daar ik vroeg naar bed ga en zondags,
behalve een drietal uren werken, tot dusver altijd met Marie een paar visites had en
mij, behalve een wandeling met de jongens, op dien dag bovendien nog een paar
uur rond loop
[1:2]
met de illuzie: hier moet, als ik eens geld heb, een rustbank komen; daar hoorde
een boekengestel; dáár een gaslicht enz. - Kun je net uitrekenen, dat 't met 't
schrijven soms heele perioden heelemaal niet lukken wil. Daarbij komt, dat ik altijd
gedacht heb: ik ga hem eens opzoeken. Dit is nu weer aan de orde, omdat ik van
de week verlof heb genomen. Het groote bezwaar is 't geld. We zijn van 't verhuizen
nog 75 gl. schuldig en hebben net zooveel kleeren schuld, daarbij niets meer op de
spaarbank. Je kunt onder die omstandigheden begrijpen, dat Marie elken gulden
twee keer omkeert,
[1:3]
vooral, omdat, meer nog dan in den Haag, de leveranciers maar net doen met je of
je een man in bonus bent en je van duurte geen raad weet.
Ik waag er nu echter een faillissement aan en ga Donderdag in de vroegte naar
Amsterdam en kom je bezoeken. Kan ik ergens onder dak, dan blijf ik tot Vrijdag,
bezoek dien dag mijn familie enz., schrijf van de Leeuw of hij mij Vrijdag middag
kan hebben en een nacht logeeren en bezoek Zaterdag in den Haag een paar
menschen om Zaterdag middag weer
[1:4]
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thuis te zijn.
2

Ik schrijf van de Leeuw nog niet, omdat ik eerst je antwoord wil hebben.
Over je komen met Kerstmis moeten we in zoover nog praten, dat ik eerst wilde
onderzoeken, wanneer Joh Hofker komt. Ik vind 't prettiger als 't zoo geschikt wordt,
dat ik jullie apart heb.
Dus hoor ik nader van je over deze week.
Hartelijke groeten ook aan M. en van M.
je
Jan

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 december 1911
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
v.h. 9 December 1911
Lieve Cobi,
Ik heb je al geschreven dat 't niets lastig is als je hier komt, en kunt medebrengen
wie je wilt, integendeel vinden wij 't heerlijk als je komt, maar niet als je niet eens
wilt blijven eten. Die paar borden meer weg wasschen is toch waarlijk geen last! Ik
merk trouwens uit je heele briefje dat je je verkeerde voorstellingen maakt van onzen
toestand, 't is alles tegenwoordig zóó veel prettiger en rustiger dat we beiden van
harte hopen dat er nooit meer een verandering in komt. We zijn zoo vrij als vogeltjes,
staan laàt op als 't den vorigen avond laat is geworden, vroeg als we er zin in hebben
en alles is veel beter wat je zelf klaar maakt; 't ontbijt is beter, 't bed wordt beter
opgemaakt alles ziet er frisscher uit. We hebben ook een groot gemak aan Gerrit,
mijn schipper, die al 't groffe
[1:2]
werk veel beter doet dan 'n meid. Als ik hoofdpijn heb, staat M. op om den bakker
en den melkboer open te doen. Omgekeerd, als M. te laat naar bed is gegaan, doe
ik 't.
Die kiespijn kwam voort uit een holle kies die a.s. Dinsdag geplombeerd wordt.
Van daag kon 't nog niet. De hoofdpijn doordat wij veelal iemand 's av. hebben en
'k dan te lang schaak. Zoo was Donderdag avond hier Hofker (die in 't atelier
geslapen heeft) en Nieuwenhuis - twee plakkers die van geen tijd weten. We gingen
toen om 2 uur naar bed. M. zit dan den heelen avond in 'n rook om te snijden en
gaat veel te laat slapen. Ze kan er niet tegen en is toch weer vroeg bij de hand en
heeft doorgaans niets dan last en moeite van die dingen. Toch is ze nooit humeurig
of zelfs ontevreden. 't Is mìjn schuld dat 'k die menschen vraag en 't zoo laat laat
worden
[1:3]
en dat is dan ook 't eenige waar nog verandering in moet komen.
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Als dat gebeurt, en dat mòet, dan is 't voor mìj 't vroegere opstaan veel gezonder
en beter, ook voor mijn werk. Ik heb in 10 dagen niet kunnen werken en dat hindert
me erg, maar de oorzaak is niet dat we geen meid meer hebben maar alleen door
lichamelijke kwalen; de kiespijn is nu weg en de hoofdpijn zal wegblijven als 'k vroeg
naar bed kan gaan. Maar 'k ben 'n onverbeterlijke nachtpit - als je dikwijls iemand
hebt, zooals wij (bijna iederen avond) wordt 't gauw gewoonte. En ik doe die dingen
nog voor mijn plezier maar M. vindt 't vreeselijk en zit dan maar te verstellen, terwijl
zij er veel meer onder lijdt dan ik. We zullen er nu verandering in brengen. Morgen
ga 'k weer aan 't werk - late avonden zal 'k zoo veel mogelijk vermijden. En dan zal
[1:4]
de toestand ideaal zijn! Dan ga 'k ook weer geregeld naar de schuit en alles loopt
van zelf! Laat 't dus nooit voor jou 'n reden zijn om niet te komen of niet te blijven
eten. 't Is zóó gemakkelijk, van den kok; alleen zijn er eenige borden te wasschen
en dat vind Marietje niets, en dat is ook niets erg. Gisteren kregen we bezoek van
Gerard v. N. en zijn oudste dochter. 't Is 'n lief schepseltje met 'n heel melancholiek
gezichtje - 't huilen staat haar nader, hoewel ze heel veel lacht. Ze blijft bij haar
ouders tot na den Kerstmis. Ik ben erg blij dat ze weer met open armen ontvangen
is; ze heeft veel verdriet gehad. Heb je M.'s briefje nog gekregen? Zoodra 'k door 't
werk ben komen we graag eens in den Haag. De eerste maanden zal 't niet zijn
maar daarom zouden we 't juist zoo prettig vinden als je hier kwam met C. of
desnoods met 'n ander. Natuurlijk liever Cobaatje, dat spreekt toch van zelf. We
hadden n prettige St. Nic., bij Kraane; heel gezellig en hartelijk.
Vele hart. gr. van ons beiden,
je
Wim

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 december 1911
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 15 Dec. 1911.
Toen ik je de vorige week schreef, lieve Cobi, was je briefje aan M. nog niet gekomen
en daaruit bleek mij, uit den toon en de afwezigheid van je gewone hartelijkheid dat
je iets tegen haar hebt. Nu krijg 'k van avond je briefkaart waarin je M. niet noemt
en zelfs geen groeten aan haar doet en daarom wil 'k je nu even schrijven in de
hoop dat alle misverstanden kunnen worden opgelost. Het is voor mij niet moeielijk
na te gaan wat je tegen M. kan hebben. Waarschijnlijk omdat je denkt dat ik een
moeielijker leven heb sints M. besloten heeft geen meid meer te nemen. Dat zal
wel de hoofdzaak zijn. Ik schreef je verleden week al een en ander daarover en zei
toen, als 'k me goed herinner dat je je verkeerde voorstellingen maakt over onzen
toestand. Inderdaad is deze zoo buitengewoon prettig en rustig dat we van harte
hopen dat er nooit meer veran[1:2]
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dering in komt. Bedrieg 'k me niet dan schreef 'k je dat ook reeds. Ik hoopte dat je
morgen komen zoudt met C. of met Bram en verwachtte van dat bezoek, waarnaar
we voortdurend al uit zien, dat het een absolute opheldering zou brengen. Nu je
niet komt en een briefkaart schrijft alsof M. niet bestond, moet je mij niet kwalijk
nemen dat ik eens openhartig over een en ander wil schrijven. Je maakt je bezorgd
over mijn gezondheid en mijn geluk. Wat de eerste betreft, die is op 't oogenblik in
uitstekende conditie; 'k ben althans van den kiespijn en hoofdpijn af en weer prettig
aan 't werk. En wat mijn geluk betreft, dat is bij M. in overgoede handen. Zij is
voortdurend zoo buitengewoon lief en goed en doet àlles om 't mij gemakkelijk en
prettig te maken. Zoover 'k weet doe ik dat ook van mijn kant en ben maar blij als
'k in de gelegenheid ben haar iets uit handen te nemen.
[1:3]
Maar als je die twee dingen tegen elkaar opweegt, wat de vrouw doet voor 'n man
en wat de man doet voor zijn vrouw, dan is 't zwaartepunt bijna altijd aan den kant
van de vrouw. Niet dat haar genegenheid grooter is, dat zou nog moeten blijken maar omdat de man doorgaans egoïstischer is door 't leven voor zijn werk, voor zijn
liefhebberijen en veelal nog voor zijn gemak, - terwijl een vrouw veel meer 't hare
offert, haar liefhebberijen laat schieten en haar werk doet, een werk dat waarachtig
niet zooals 't onze, veel voldoening geeft. En als je 't zoo beschouwt en 'k pas 't toe
op mijn eigen omstandigheden, dan vind 'k 't vreeselijk onrechtvaardig dat alle
voordeelen zijn aan den kant van den man. Dat is voor 'n man om zich dood te
schamen! Het houden van een meid of geen meid doet hier niets ter zake. De
tegenstelling blijft evengoed bestaan. Mèt een meid zijn
[1:4]
de zorgen en 't verdriet voor de vrouw oneindig veel grooter en bovendien is dat
een kwestie van smaak en van praktisch inzicht, die een ieder voor zich zelf moet
oplossen. Als jij nu vindt dat M. niet genoeg denkt aan mìj en ik te veel doe voor
haar (vrouwenwerk!) dan is dat naar mijn gevoelen een averechtsche voorstelling
- en als je daarvan doet blijken in je schrijven vind 'k 't erg onrechtvaardig en onbillijk
tegenover M. Is 't mìjn schuld, heb ik je door klagen over hoofdpijn en zoo, die
voorstelling gegeven, dan maak 'k amende honorable en verzoek je vriendelijk en
dringend, dezelve uit je hoofdje te bannen!
En nu nog iets: 't pakje dat met St. Nic., uit den Haag gestuurd is, heb 'k zelf
aangenomen en zag toen op 't postpakket formulier als afzender genoemd: J.
Arntzenius. Natuurlijk zag ik wel dat 't je handschrift niet was maar dat is een
overweging waaraan met St. Nic. geen waarde te hechten is.
[2:5]
Ik bracht 't M. en zei: ‘dat komt van Cobi, 'k zag haar naam op de kaart’. We hebben
geen van beiden een oogenblik gedacht aan een andere Mevr. Arntzenius en dat
ligt nog al voor de hand! Dat M. je schreef over verwennen sloeg alleen op je
gewoonte om allerlei hartelijks voor ons te bedenken en speciaal op 't Kleefsche
reisje waaraan we beiden zooveel prettige herinneringen hebben. Je briefje aan M.
was een koud bad waarover M. gehuild heeft en dat mij veel verdriet deed. Schrijf
nu eens een lief briefje aan mijn goed lief vrouwtje of als je niet schrijven kunt, kom
dan eens gauw met Br. als C. niet kan; dan spreken wij er niet meer over en dan
kun je eens komen kijken hoe genoegelijk en prettig wij 't hier hebben.
Van ons reisje naar den Haag zal, zooals 'k ook al schreef, door 't vele werk wel
niets komen vooreerst.
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[2:6]
En als 't werk meê valt en 'k zou weg kunnen dan moeten we noodzakelijk naar
Arnhem, een paar dagen. Waarschijnlijk is 't dat ook dàt er bij in zal schieten. M.
heeft 't anders wel noodig, meer dan ik want feitelijk doe 'k niets liever dan werken
en als de etsen af zijn ga 'k weer naar de schuit en dan zit M. weer den heelen dag
alleen. Ik verlang er wel erg naar om weer eens samen te spelen; gisteren avond
nog toen 'k met Willy een son. van Bach en de fant. stücke van Sch. speelde. Maar
Willy is zoo gauw moe van al haar studeeren en dan durf 'k nauwelijks voorstellen
om nog iets te spelen. Misschien ga 'k weer kwartetten spelen met Neyenhoff; dat
zou prettig wezen om er weer meer in te komen. Hoe hadt je 't met Ovink? Nu, lieve
Cobi, word maar gauw weer beter, je was den laatsten tijd zoo goed op weg!
Veel hartelijke groeten van ons beiden en 'n zoen van
je broertje
Wim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 31 december [1911]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Arnhem 31 Dec.
Beste Wim,
hartelijk dank voor je laatsten belangstellenden brief. Wij begrijpen best, dat de
winter eigenlijk niet de beste tijd is om uit te gaan, ook omdat je dan in je meeste
werk zit.
Wat Wim betreft; hij is een cordate knaap en een worstelaar, niet met jongens,
hoewel hij er niet tegen op ziet een mep te geven, maar
[1:2]
hij tracht altijd iets in mekaar te zetten. Zijn groote liefde is zijn konijn, dat, dank zij
geperst hooi, roggebrood, zijn verblijf in een kippenhok en zijn dagelijksche
tuinwandelingen met Wim als een wijze raadgever er bij, zeer floreert. Dan komt
zijn spoor en komen zijn bouwplaten. Daar hij voor 't in mekaar zetten van de gewone
de hand niet meer omdraait
[1:3]
heb ik met Sint-Niklaas voor een gld. er een aangeschaft in den vorm van een
boekdeel. Daaruit heeft hij nu, al fluitende, zingende en pratende (hij houdt nooit
zijn mond) in enkele weken een stoomer van de N.D. Lloyd gemaakt, 122 m. M.
lang, natuurgetrouw, ook wat de kiel betreft, o.a. met 18 ventilatoren (die koppen
er op zouden voor mij een helsch werk zijn) en 22 bootjes aan davids van
haarspelden. Hij is 'm nu bezig te lakken
[1:4]
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en gister heb ik de grondstoffen gekocht, waaruit hij een kast denkt te maken, van
boven met glaspapier, zoodat de boot tegen stof is beveiligd.
Behalve zijn geteeken, dat bij buien gaat (hij zit dan potten en pannen na te
teekenen, bij avond op 't blad van de secretarie), leest hij Jan zijn boeken uit, behalve
van Napoleon, omdat Andriessen het te veel over legerafdeelingen heeft, meer de
vader[2:5]
landsche uit den geuzentijd, vechten in de duinen; er moet in het verhaal een ‘punt’
zijn, zooals hij 't noemt, nl. een kerel waarvan hij de avonturen kan lezen, liefst lollig
en ongegeneerd.
Van Mark Twain houdt hij erg. Hij heeft Tom Sawyer in zijn bezit.
Ik dank jullie wel hartelijk voor je voornemen en je vraag over 't boek. De zaak is,
[2:6]
dat hij verleden jaar in den Haag aan 't Fransch is begonnen en dat 't hier eerst op
de groote school, d.i. volgend jaar (1912) na de vacantie wordt onderwezen. Het
onderwijs is hier, misschien niet slecht, maar veel minder geraffineerd dan in den
Haag. In de provincie is alles meer suf, meer
[2:7]
langzaam aan dan in Holland. Tel daarbij de mislukking die een kind vooral op de
HBS altijd heeft, door minder ambitie voor zekere vakken, gebrek aan harmonie
met een bepaalden leeraar, dan kun je begrijpen, dat de provincie altijd de achterdeur
uit is.
Op school is men erg over hem tevreden. Hij is zoet en weet alles. Het ligt echter
[2:8]
geloof ik wel wat aan 't onbenullige onderwijs. Dit kan een reden worden dat hij 't
te licht gaat achten. Hij wordt van den zomer 10 jaar. We moeten alles afwachten.
Ik geloof, dat als je hem een boek wilde geven je hem erg pleizier zoudt doen met
de lotgevallen van Huckleberry Finn van M. Twain, uitgave ‘de goede kameraad’,
eene serie van dien naam, teeke[3:9]
ningen van Braakensiek, uitgave van Holkema en Warendorff, prijs 1.40 of 1.75. En
als je hem een bouwplaat wilt geven, dan een waar wat echts van te maken is (die
zijn moeilijk te vinden). Meestal is een schip b.v. tot aan de waterlijn, het ontwerp
te klein, of dergelijke mankementen.
Hartelijke groeten ook van en aan M.
je
Jan

[1912]
Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
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Plaats: [Arnhem]
Datum: [? 1912]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
van Pallandtstr. 31.
Beste Wim,
hartelijk dank voor de verrassing. Het is een prachtig, en moeilijk, stuk werk
geweest. Het trof me dat je tegen over het oude gevalletje waarom heen we zoo
dikwijls hebben rondgetobd en waarvan de aanblik me zoo verschillende perioden
van mijn leven in herinnering brengt, van toen ik nog een kind was en met jongens
op de steenen banken die het bovendeel van den muur
[1:2]
uitmaakten, neerzat, kijkende naar de kleurige bussen met drie paarden van A.O.M.,
terwijl ik mij den duizel terug voel komen als wij, kinderen, met een vaart de hoogte
afrenden, en het gevoel van sombere geheimenis als ik door de ijzeren tralies opzijde
in de kolken en naar de houten loopgangetjes er boven keek - het trof mij, beste
Wim, dat je in dit bijzonder geval je de moeite
[1:3]
hebt willen getroosten om een positief beeld te maken en niet een omgekeerd beeld.
Ik heb nu nog een stuk of zes lijsten, maar vóór ik een keuze doe of vaststel dat
ik een dezer lijsten neem, zou ik wel graag willen weten, hoe groot een wèl-staande
lijst binnenwerks moet zijn en als 't kan doe er dan een staaltje voor den
passe-partout in den brief bij.
[1:4]
Kan je voor de beantwoording een dezer dagen gelegenheid vinden, dan gaarne.
Met hartelijken groet, ook van M. en aan M.
je
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [tussen 18 en 26 mei 1912]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
Beste Wim,
Wat heb je mij een pleizier gedaan met je briefkaart, en wat zal het ons aangenaam
zijn, je weer eens hier te zien! Wij leiden hier een rustig, gezellig en arbeidzaam
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leven: J. heeft, gelukkig, lang zoo'n last niet meer van hoofdpijn waarschijnlijk doordat
zij tegenwoordig geregeld met mij op straat komt; een wandeling naar en door de
stad b.v., wat vroeger een heele excursie voor haar was, die vaak eindigde in
onwèl-zijn, is nu een kleinigheid voor haar geworden, zooals voor ieder ander
mensch.
Weet jij ook wat Hein tegenwoordig uitvoert? Ik heb hem aangeraden eens een
Grieksch dichter (Kallimachos) te gaan lezen,
[1:2]
van wien slechts een kleine 2000 regels over zijn, doch hij antwoordde mij, in een
kort briefje, dat hij daar geen tijd voor had. Zoo overkropt met lessen zal hij nú toch
wel niet meer zitten, in zijn gunstiger omstandigheden, en boos op mij om de eene
of andre reden is hij óók niet. Want zijn toon, als hij mij iets te melden heeft, is heel
hartelijk. Is D. misschien weer minder goed?
Als je hier komt, heb ik een paar boeken voor je te zien, met oude plaatjes er in.
e

Een ervan, is de 1 druk van Potgieter's ‘Liedjes van Bontekoe’, (± 1840) waar ik
telkens verbaasd tegen aankijk, hoe men zoo iets, indertijd, als illustratie's heeft
kunnen beschouwen. Dan is de tijd toch wel vooruitgegaan, als men het vergelijkt
met wat er tegenwoordig als illustratie's gegeven wordt.
Chap van Deventer is, zooals je waarschijnlijk weet, getrouwd. Ik
[1:3]
kreeg een communicatie. Zijn vrouw is een zuster van Jacques Perk.
Nu Wim, hartelijke groeten van ons, en ook van Jacq. aan M. en jou, Tot ziens!
je
Willem
Ik schreef natuurlijk alleen over jouw komst, omdat jij het óók deed, maar het spreekt
van zelf, dat Marie evenzeer hartelijk welkom is. Nu ik je tòch schrijf: wou ik je even
vragen, waarom Arthur toch altijd in de oude Gids schrijft en niet bij ons. Hij zelf
zegt, dat ze hem er om vragen, maar dat hebben wij eveneens gedaan, verscheidene
malen, zonder dat hij er anders als met ontwijkende beloften op inging. Arthur behoort
toch tot de N.G.: ik heb altijd met veel waardeering over hem geschreven,
[1:4]
maar in de praktijk doet hij precies of hij de Nieuwe Gids alleen van hooren-zeggen
kent. Hoe komt dat toch? Begrijp jij dat? Als hij soms hooger honorarium van de
oude Gids krijgt, dat is toch, dunkt mij, iets wat bij iemand van zijn positie, geen
overwegend gewicht in de schaal kan leggen, en bovendien heeft hij nimmer aan
ons eischen van verhoogd honorarium gesteld. Hij had toch in elk geval kunnen
probeeren, of wij niet geneigd zouden zijn, hem een hooger honorarium toe te staan.
Het vreemde feit trekt de aandacht van velen. Als ik hem zelf vraag, waarom hij het
doet, antwoordt hij, dat ze hem zoo dringend vragen, maar dat is geen antwoord,
want dat dringend vragen hebben wij hem óók gedaan.

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk?] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 januari 1912
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Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 43, p. 410, 411v

[1:1]
10 Januari 1912
Geachte Heer Witsen,
Naar aanleiding van Uw telephonische opmerking betreffende den prijs waarop
wij den aankoop der kleur etsen stelden, moeten wij melden, dat onze heer Eilers
zich niet bewust is ooit met U een definitieve afspraak omtrent een anderen prijs te
hebben gemaakt. Hij stelde U zelfs voor de etsen eens eerst aan te bieden en dan
te zien welke indruk ze op het publiek maakten, om dáárna den prijs eenigzins te
bepalen. Indien dus over andere cijfers gesproken is moet dit als het uitspreken van
een vermoeden beschouwd worden, of als een voorstel van Uw kant, doch zeker
niet als een afgesloten aankoop.
De prijs waarvoor wij U crediteerden, was gebazeerd op den verkoopprijs, zooals
wij dit onlangs met U bespraken. Die verkoopprijs hebben wij zóó hoog gesteld, dat
wij reeds vreezen dat de verkoop daardoor zeer bemoeielijkt zal worden. Het is iets
nieuws wat door
[1:2]
het publiek nog niet naar waarde geapprecieerd wordt. Dit mag voor U geen factor
zijn om rekening mede te houden, voor ons is het dit echter wel en het is zeer zeker
ook tegen Uw belang om direct te beginnen met de hoogste prijzen voor deze etsen
te vragen.
U kent hiermede ons inzicht, hebt U er een andere opvatting over en meent U,
door b.v. de platen zelf uit te geven daarmede voordeeliger te handelen, dan zullen
wij ons daartegen niet verzetten. Als bewijs voor onze opvatting kan dienen dat,
niettegenstaande wij de kleuretsen voortdurend sedert Juli l.l. lieten zien, in 't geheel
2 exemplaren verkocht zijn en dit nog alleen op onze Pulchri tentoonstelling.
Met beste groeten
Hoogachtend

B.W.F. van Riemsdijk aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 januari 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 1

[1:1]
Amst. 19 Jan. 1912.
WelEdel Geboren Heer,
Ik interesseer mij bizonder in het schilderij van den heer Van Vloten, Suzanna in
het bad.
Zou ik U nu vriendelijk mogen verzoeken, in verband met bijgaande briefkaart,
aan brenger dezes de photographie te willen medegeven?
Hoogachtend teeken ik mij
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Uw dw. dn.
BWF van Riemsdijk

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 januari 1912
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 23

[1:1]
v.h. 26 Jan. 1912
Je hebt Marie's bedoeling volkomen begrepen, beste Mau. Ik zend je de etsen voor
Mevr. O. morgen als postpakket en heb mij veroorloofd er eenige vriendelijke
woorden onder te zetten. Ik vind 't aardiger als Mevr. O. de etsen ontvangt uit jouw
hand en zij behoeft er mij dus niet voor te bedanken. Natuurlijk is het present
exemplaar van je boek van grooter waarde maar ik heb je alleen een
[1:2]
blijk willen geven van mijn hartelijke en onveranderlijke vriendschap en van mijn
vreugde over je herstel.
Met hartelijke groeten van ons beiden en mijn respect aan Mevr. Oldenboom
Steeds gaarne je ouwe vriend
Wim.
Met ingenomenheid heb 'k geconstateerd dat je bijna je mooie en sierlijke handschrift
hebt terug gekregen!

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 februari 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
den

[den] 5

Februari [191]2.

Beste Wim!
Terwijl ik eenige dagen ongesteld thuis was, werd aan de Academie de werkelijk
fraaie studie bezorgd die je zeker aan de oude Inrichting ten geschenke geven wilt.
Spoedig hoop ik je eens persoonlijk te komen bedanken, maar, al heb ik op het
oogenblik weinig tijd omdat ik op 't pad moet, zoo wil ik je toch even de goede
ontvangst voorloopig berichten en je onder hartelijken dank zeggen hoezeer ik je
geschenk op prijs stel.
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Geloof mij met beleefde groeten aan Mevr. Witsen als steeds
je vriend
Toon

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 17 maart 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Arnhem 17.3.12
Beste Wim,
Het is al zoo lang geleden sinds ik je schreef, dat ik niet goed meer me de laatste
aanknooping kan voorstellen. Ik herinner me, dat je aluin ingeslikt had en dat ik je
verzocht had mij eens je beterschap te schrijven. Ik geloof echter niet, dat ik iets
van je vernam. Ik had 't toentertijd erg druk, zoodat ik Zondags zelfs van 's morgens
tot 't naar bed gaan werkte. 't Moest klaar zijn 14 Februari en dat gebeurde ook.
Maar nadat de
[1:2]
en

Inspecteur den 14 's middags het begeleidend rapport had geteekend, kwam hij
plotseling in den nacht van 14 op 15 Februari te overlijden, zoodat ik sinds dien er
zoo wat om den dag uit ben en daardoor 's avonds geregeld werken moet.
Wie de opvolger zal zijn - het moet een postman zijn, er zijn 5 postinspecteuren
met telegraaf-adjuncten en 5 telegraaf-inspecteuren met post-adjuncten - wie de
opvolger zal zijn, weet ik niet en 't kan nog wel eenigen tijd duren.
[1:3]
Ik ga er graag veel op uit, hoewel 't dikwijls wat eterij betreft niet alles is in die kleine
nesten. Verleden week heb ik in een gelegenheid in Cuyk gegeten, zóó provinciaal
infect, dat 't mij onbegrijpelijk is, hoe de menschen zich niet beter inrichten, voor
zich zelven. Stel je een kamer voor die een en al met schimmel is begroeid en op
tafel ‘schinken’ d.i. ham, zóó zout, dat je wegbrandde; koffie als water. De menschen
waren wel gewillig, maar ze leven zelf niet anders. De stal waar de plé was, was
een en al paarden[1:4]
drek en de vloer van de gelagkamer, deed me denken aan de Nieuwmarkt, oud-tijds,
als de spellen weg waren.
Limburg is geen fraaiigheid. Het eigenlijke Gelderland is wel beter, al is het land
van Maas-en-Waal wel nog in den Limburgschen geest.
Nu beste Wim, ik hoop nu werkelijk eens iets van je te hooren.
Met Baukema gaat 't best, al merk ik weinig van hem; van 5 keer, gaat hij 3 keer
uit eten en ben ik 2 keer uit de stad.
Hartelijke groeten ook van M. en aan M.
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je
Jan

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 maart 1912
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 61; microfiche nr.
105/143

[1:1]
Amsterdam, Oosterpark 82
17 Maart 1912
Beste Jan Piet,
Je hebt zeker een invitatie gekregen van Arti om in te zenden op de a.s.
kunstbeschouwing van etsen. Ik maak er mij bezorgd over dat je dien brief naar de
prullemand verwijst en er verder geen notitie van zult nemen. Daar om wilde ik je
even zeggen dat het een idée van mij is en ik het op hoogen prijs zou stellen als je
ons je medewerking niet onthoudt. Ik heb zelf drie etsen van je die 'k gaarne zou
exposeeren als je mij daarvoor je toestemming wilt geven, maar 'k zou juist ook zoo
graag de portretten willen laten zien o.a. van Schaapman en van Gabriel die 'k
helaas niet bezit. Zou 't heel veel moeite zijn om die te zenden of te laten zenden,
als je soms op 't oogenblik niet in 't land bent, zooals 'k laatst hoorde? Of je latere
etsen hebt gemaakt weet 'k niet. Maar in ieder geval zal je mij een bizonder groot
genoegen doen als je in deze mij ter wille zoudt willen zijn.
Met hartelijke groeten
steeds gaarne je oude
Wim

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 maart 1912
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 62; microfiche nr.
105/144

[1:1]
Oosterpark 82 Amsterdam
18 Mrt. 1912
Beste Jan Piet,
Je weet niet hoe het bericht dat je van ochtend bij mij bent geweest mij getroffen
heeft en hoezeer 't mij spijt dat ik niet thuis was. Ik werk dagelijks op mijn schuit en
't gebeurt maar zelden dat ik thuis ben, tenzij ik het vooruit weet. Mocht 't nog eens
zijn dat je een oogenblik over hebt, telefoneer dan even (4154) mijn vrouw kan mij
telefonisch bijna altijd bereiken. Zij was zich juist aan 't kleeden en kon je niet eens
vragen om even binnen te komen tot haar spijt. Wij hebben n.l. geen diensbode wat
wel heel rustig maar niet altijd een gemak is.
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Intusschen weet ik nu niet of je bezoek een weigering of een inwilliging van mijn
verzoek be[1:2]
doelde. Ik hoop zeer 't laatste. De andere genoodigden zijn: Tholen, Bauer, de Zwart,
Harting, Derksen v. Angeren, Boon, Et. Bosch, Karsen, Bobeldijk, Paul Arntzenius,
Prof. Aarts, Monnickendam, Reicher en ik. Verheug mij nu met een bericht dat 'k
op je mag rekenen.
Met hartelijke groeten, ook van mijn vrouw steeds
je
Wim.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [28 maart 1912]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 24

[1:1]
B.M.,
Heel graag Zaterdag 6 April. De andere dagen kunnen wij niet dus dat treft
prachtig. Ik heb van ochtend juist met heel veel belangstelling je toneel herinneringen
in 't Handelsblad gelezen. Buitengewoon frisch en zeer interessant. Daar bleek mij
wel uit dat je weer heelemaal de oude bent & daar verheug ik mij zeer in.
Dus tot Zaterdag acht dagen!
Hart. gegroet ook door M.
je
Wim

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 april 1912
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
v.h. 14 april 1912
Er is voor 't oogenblik weinig kans op lieve Cobi, dat ik weer in den Haag zijn moet.
Wel moet 't gebeuren, zoodra de épreuves van mijn etsen klaar zijn en de platen
verstaald uit Parijs terug zijn. Ook voor de etsen van Dupont waarvan ik de drukken
moet controleeren. Maar wanneer dat zijn zal daar is op 't oogenblik nog niets van
te zeggen. Wij zijn beiden goed gezond maar ik heb 't zoo vreeselijk druk met allerlei
werk dat 'k er zelfs niet aan gedacht heb je eerder te schrijven. Wij gaan
tegenwoordig voortdurend naar Overveen waar 'k het portret van de jonge Mevrouw
Nienhuys
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[1:2]
en haar twee jongens te schilderen heb. Ik werk daar van half twee tot vieren maar
vóor dien tijd kan 'k niets anders doen omdat 'k om kwart voor eénen met den trein
weg moet en eerst nog moet koffie drinken. Nu, voór half elf kan 'k niet op de schuit
zijn en dan is 't te kort om iets te beginnen. Ik richt 't nu zóo in dat 'k niet alle dagen
o.

naar Overveen ga en die dagen werk 'k op de schuit. Door v. W. & C heb 'k een
bestelling gekregen van 'k weet niet wien, die een schilderij wil hebben van 't W.I.
Huis. En in Juni heb 'k een portret te schilderen van van Wezel dat als cadeau moet
dienen voor zijn vrouw (in September). En dan heb 'k een tiental schilderijen onder
handen op de schuit.
[1:3]
Je ziet dus wel dat 'k mijn handen vol heb vooral als je bedenkt hoeveel werk er in
zit. 't Lijkt zoo gemakkelijk als je er over spreekt of schrijft maar wat 't 'n hoofdbreken
kost en 'n hoop energie en agitatie voor dat je die dingen, zoo goed, of zoo kwaad,
onder de knie hebt! Daar heb je geen idée van. Voor iets anders heb 'k geen tijd,
ook niet voor Campagne. Daar is toch niets aan te doen maar lastig is 't wel, ten
minste in gezelschap. Verleden week waren we op 't bruilofts maal van den jongen
Gerard en toen heb 'k de nadeelen van doofheid weer eens bemerkt hoewel zij zoo
vriendelijk waren geweest om Marietje aan mijn dooven kant te zetten, die versta
'k zelfs met 't doove oor. 't Was overigens een zeer opgewekt feest; wij gingen pas
om half vier naar bed. Van Parijs komt dit jaar ook weer niets.
[1:4]
We hadden wel een invitatie maar M. ziet er zoo tegen op om de warmte en 't zijn
met Marthe dat we 't maar hebben afgeschreven. Als 'k 't met mijn werk vinden kan
(en de finantiën laten 't toe) dan gaan we misschien een week in Mei naar Overijssel
of zoo. We hebben 't beiden wel noodig: we werken als paarden. M. zal graag voor
r.

de bloemen zorgen a.s. Donderdag. Verleden week is Gerard met Gerard J en
Lenny bij ons geweest en heeft Gerard met Willy Rutgers muziek gemaakt, mooie
oud-Ital. sonaten die 'k ook zal bestellen. Vandaag heb 'k een portretje van M.
geschilderd als volle maan voor de klok, dat gelukkig heel goed is geworden, daar
ben 'k erg blij meê. Houd me op de hoogte van je adres als je op reis gaat, wil je?
Schaken kan 'k niet meer, 'k verlies alle partijen, vin je dat niet een raar verschijnsel?
'k Denk dat 'k te moe ben. Nu, lieve C. 'k heb je zoowat alles verteld; wij hebben 't
best hoor!
Veel hart. gr. aan allen en 'n hand van
je
Wim

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 mei 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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vertrouwelijk
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
den

[den] 10 Mei [191]2.
den WelEd. Geb. Heer W. Witsen
Beste Witsen!
Vóór de stemming over van Raalte als stemhebbend lid van Arti kreeg ik een
bezoek van Karsen, om mij aan het belang der zaak te herinneren. Ik kon echter
door ongesteldheid niet komen en in elk geval - de Maatschappij, waarvan wij lid
zijn, heeft in den loop van een paar maanden van Raalte aangenomen en van der
Hem geweigerd.
Ik denk dat Ge dit evenzeer jammer vindt dan ik. En het bedenkelijke is - de
kansen worden steeds slechter op deze wijze!
Toch zou er, dunkt mij wel iets te doen zijn. Laat ik dat ‘iets’ eens aan je oordeel
onderwerpen. Bij genoegzame belangstelling en steun is het mogelijk in de Statuten
of in de Wet van Arti een bepaling te doen opnemen dat éénmaal in elke periode
van vijf jaren het Bestuur het recht heeft (met of zonder instemming der
[1:2]
vergadering) het stemhebbend lidmaatschap aan te bieden aan een zeker aantal
verdienstelijke kunstenaars, wonend te Amsterdam, het Gooi, of Haarlem. Dat aantal,
aldus gekozenen, zou nimmer hooger mogen zijn dan de helft der op de gewone
wijze gekozen stemhebbende leden - aldus zou moeten worden bepaald.
Vóór het einde van dit jaar zouden er dus 16 nieuwe leden aan ons getal kunnen
worden toegevoegd. Mag ik eens een begin van een lijst maken en je ter overweging
aanbieden?
[hier 3 kolommen naast elkaar]*
[kolom 1:]
Schilders
Bauer
Kever
Veth
Hart Nibbrig
van der Hem
Roland Holst.
Bastert.
Dijsselhof
Nieuwenhuis
Cachet.
[kolom 2:]
Beeldhouwers
Mendes
Zijl.
[kolom 3:]
Architecten
[de Bazel
Jos. Cuypers
J. Stuyt
Hanrath
[einde kolommen]
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[streepje]
Op deze wijze zou er kans zijn, dat Arti werkelijk weer iets gesterkt werd, wat toch
waarlijk niet onnoodig is! Ik denk er met
[1:3]
zorg aan dat in dit jaar Breitner en Karsen, het volgend jaar v. Hove uit het Bestuur
moeten. Ik hoop zeer dat Gij bereid gevonden zult worden een der plaatsen in te
nemen. Maar wij hebben 3 goede krachten noodig!
Ik heb over dit denkbeeld met niemand gesproken, maar het zou mij bijzonder
verheugen indien Gij er eens over denken wilt. Want werkelijk, wij kùnnen niet buiten
een goede maatschappij en de tegenwoordige toestand van Arti is vol gevaren.
Ook Karsen heb ik er niet over gesproken. Zouden wij het samen eens zijn over
het beginsel en over den lijst, dan zou het dunkt mij eerst tijd zijn dit te doen. En ik
vertrouw dat het Bestuur de zaak sympathiek gezind zou zijn.
Geloof mij met beleefde groeten voor Mevrouw Witsen,
je vriend
Toon derkinderen
[1:4]
Het denkbeeld zou het volgend artikel in de Statuten noodzakelijk maken:
[begin inspring]
Art. 5.
‘Eenmaal in elke periode van 5 jaren (te rekenen van af het jaar der Stichting)
kan het Bestuur onder goedkeuring der Vergadering van Stemhebbende leden,
eenige kunstenaars het Stemhebbend Lidmaatschap der Maatschappij aanbieden.
Het aantal van de stemhebbende leden aldus aangenomen, mag nimmer grooter
zijn dan de helft van het aantal Stemhebbende Leden, die op de gewone wijze
gekozen zijn.
Zij behoeven niet in Amsterdam gevestigd te zijn.’
[einde inspring]
# [dubbele streep]*
In verband met art. 35 van de Wet zou het Voorstel gedaan moeten worden door
het Bestuur.

Willem Witsen aan Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 mei 1912
Verblijfplaats: LM E.354 B.2

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 18 Mei 1912
Beste Frans,
Wat een prettige verrassing heb je mij bereid door mij een present exemplaar van
je boek te zenden! Ik heb er nog niet in gelezen maar zal dat zeker met groote
belangstelling doen!
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De volgende week gaan wij eenige dagen uit de stad en zal ik de gelegenheid
hebben die 'k hier maar al te vaak door te drukke bezigheden mis, om mij te
verdiepen in den geestelijken arbeid van mijn literaire vrienden. Je ‘Gangen en
wegen’ zullen in mij, of laat 'k zeggen in ons, want mijne vrouw stelt er evenveel
belang in als ik, - in òns aandachtige en dankbare lezers vinden. Ik dank je hartelijk,
beste Frans.
Met mijn respekt aan je vrouw en hartelijke groeten, ook uit naam van mijne vrouw
steeds gaarne je oude vriend
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 mei 1912
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
18 Mei 1912
Beste Willem,
Hartelijk dank voor de afl. O.K. Sints 't vriendelijke bezoek van Jacq. hebben wij
niets meer van je gehoord en 'k verzuimde zelf je te schrijven in 't begin dezer maand.
Later dacht 'k eraan, maar 't was te laat! Ik hoop jullie gauw eens te komen zien.
Met hartelijke groeten ook van M. aan je allen
je
W.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Kleef
Datum: 26 mei 1912
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Hotel Styrum
Kleef
26 Mei 1912
Beste Willem,
Mijn zuster bij wie wij hier op 't oogenblik logeeren beweert dat zij in een courant
het bericht gelezen heeft van 't overlijden van den heer Joh. Kloos te Bussum.
Natuurlijk dacht ik dadelijk aan je vader. Als dit bericht en mijn onderstelling juist
zijn begrijp je mijn groote belangstelling in iets zoozeer belangrijk voor mijn ouden
vriend. Wil mij dus even melden wat
[1:2]
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hiervan is. Je laatste brief bereikte mij kort voor ons weggaan uit Amsterdam. Van
Hein hoor 'k tegenwoordig nooit meer iets. Van Arthur meen 'k te weten dat hij in
de oude G. schrijft, niet om 't honorarium maar om dat dat tijdschrift meer verspreid
is dan de N.G. Ik heb hem echter meermalen aangeraden de N.G. niet in den steek
te laten, en ik vertrouw dat hij dat ook geenzins van plan is.
Van Frans E. ontving ik een pres. expl. van zijn boek; ik heb 't nog niet gelezen
maar hoop dat hier te doen. Nu beste Willem, laat mij gauw eens wat hooren. We
blijven tot Vrijdag.
Veel hart. gr. ook van Marie aan je allen
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 28 mei 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
28 Mei 1912
Beste Wim,
Het deed mij pleizier, iets van je te hooren: het bericht, dat je zuster las, betreft
inderdaad mijn Vader: hij was een jaar geleden, reeds ziek, uit Amsterdam naar
Bussum getransporteerd, om daar in te gaan wonen bij een zusterszoon en diens
vrouw, die zich daar hadden gevestigd. Voordat hij uit Amsterdam ging, hebben J.
en ik hem opgezocht. In Bussum heeft hij toen nog een jaartje doorgesukkeld, totdat
hij kort geleden het huis van mijn neef weer verliet, voor het herstellingshuis
[1:2]
‘Mayella’ te Bussum, waar men natuurlijk beter en vollediger ingericht was op de
verpleging van een ten slotte steeds bedlegerigen ouden man. Toen hebben wij
hem weer eens opgezocht, en hebben een paar uur aan zijn bed gezeten. Hij toonde
zich toen veel gemoedlijker, dan ik hem vroeger ooit had bijgewoond; hij was
volkomen bij zijn ‘positieven’, en zei gelaten-ernstig, dat hij er nu maar liever een
einde aan wou zien komen, want dat de letters van zijn lectuur soms plotseling voor
zijn oogen gingen dansen, zoodat hij zijn boek weer neerleggen moest.
Wij beloofden hem spoedig terug te zullen komen, maar vóórdat daar gelegenheid
toe geweest was, slechts anderhalve week later, kreeg ik plotseling het telegram,
dat hij overleden was. Hij had den vorigen avond
[1:3]
een kleine ‘attaque’ gehad, en was toen, in zijn bewusteloosheid, ongemerkt
heengegaan. Gelukkig voor hem, want zoodoende heeft hij geen pijn behoeven te
lijden. En was hij er weer van boven op gekomen, dan was hij misschien verlamd
geweest, of had zijn spraak verloren zoodat hij er nog ellendiger aan toe waar'
geweest.
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Zaterdag l.l. zijn J. en ik natuurlijk op de begrafenis geweest. Ik ben blij, dat wij
Maandag voor 14 dagen nog bij hem geweest zijn, en hij vond het blijkbaar óók
aangenaam. Sinds mijn stiefmoeder dood was, is hij langzaam-aan blijkbaar wat
zachter van geaardheid tegenover mij geworden, zijn menschlijkheid kwam meer
naar boven, zoodat ik nu, gelukkig, een zachtere herinnering aan hem behouden
kan, dan ik vroeger mooglijk had gewaand. Maar in onze
[1:4]
uiterlijke omstandigheden zal door zijn overlijden geen verandering komen. Met de
nalatenschap staat het heel anders, dan ik, in vroeger jaren reden had om te denken.
Maar in 1906, toen ik hem bezocht, omdat hij toen ook al ‘op het uiterste’ lag, deelde
hij mij mede, dat hij een groote lijfrente had moeten koopen (f 1800. 's jaars) daar
hij de zorg op zich had moeten nemen voor de drie zusters van zijn vrouw, Louise,
Helène en Nelly. Dat had hij reeds in 1890 gedaan. Maar hij had daar niet genoeg
aan, want Louise moest ten slotte op Meerenberg verpleegd worden, een jaar of
wat lang. Hij moest dus nog voortdurend interen van de rest van zijn kapitaaltje en
ik maak mij volstrekt geen illusie, dat er, nadat de vorderingen betaald en alles
geregeld zal wezen, nog iets wat de moeite waard is, voor
[2:5]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
ons overschieten zal. Voor mijzelf, die het mijn heele leven nooit erg breed gehad
heb, kan mij dit uit den aard der zaak, niet zóó veel schelen, als voor de arme J.
Doch, basta! klagen brengt geen baat.
Daar mijn Vader wist, dat ik voor die praktische dingen, die bij een overlijden te
pas komen, niet de meest geschikte man ben, had hij zijn nu 75 jarigen vriend C.A.
Behr verzocht, om de begrafenis en alle verdere zaken te willen regelen. Daar is
deze nu mee bezig - hij zal geloof ik, advertenties in de krant zetten, en als dat
afgeloopen is, kan ik pas weten, of er iets en wat er dan overblijft. En ik zal
[2:6]
het je dan wel eens vertellen, als je wilt.
Je moet het natuurlijk niet precies zoo aan Arthur zeggen: maar wat hij aan jou
opgeeft als de reden, dat hij liever in de oude Gids schrijft, dan in de Nieuwe, is een
vreemd excuus. - Want de oude Gids mag nog wat meer lezers hebben dan de
N.G., dat publiek bestaat uit menschen die niet de oude Gids lezen om de literaire
bijdragen, (die soms beneden peil zijn) maar om de wetenschappelijke stukken, en
die dus niet geven om Arthurs kunst.. .. Wil hij publiek vinden, dan moet hij juist niet
in de duffe O.G. schrijven, maar in de tijdschriften van de nieuwe, de tegenwoordige
[2:7]
richting. Dáár vindt hij zijn ware publiek, dat van hem houden kan. Er schijnt voor
sommige jongeren nog een vreemde attractie te zitten in den historisch geworden
naam van de O.G.
Nu dag Wim, met onze hartelijke groeten aan Marie en jou, ook van Jac.
je
Willem
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Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 31 mei 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
sten

[den] 31

Mei [191]2

Beste Wim!
Het spijt mij dat ik nog niet eens bij je kon komen, maar het was te druk. En ook
in de eerste dagen zal dat nog wel het geval wezen. Maar we mogen toch niet te
lang wachten. Gelukkig kunnen wij het voorloopig, zoo dunkt het mij, nog schriftelijk
af.
Het deed mij bijzonder veel genoegen dat je het met mijn plannetje eens bent.
Je zult wel begrepen hebben dat op mijn lijstje de naam van van Looy alleen door
vergissing ontbrak! en het aantal kan één meer (17) zijn, want er zijn thans indien
ik mij niet vergis 35 stemhebbende leden.
Ik heb over de zaak verder nog met niemand gesproken, ook met Breitner of
Karsen niet, en ook niet met van
[1:2]
van Hove, die ik toch dagelijks zien kan. Ik zou heusch vreezen dat we de plannen
zouden schaden: want ieder zal natuurlijk willen dat wij het voor Arti vrij gewichtig
voorstel, zoo correct en officieel mogelijk behandelen.
Mij dunkt dus - onder verbetering - dat wij het eerst geheel eens moeten zijn, ook
over den lijst. Wil je die dus eens goed nakijken en wikken en wegen? Wat mij
betreft, ik heb getracht daarbij niet persoonlijk te zijn, maar mijn best gedaan de
namen te kiezen die er, representatief, op behoorden. Ge weet echter hoe ver dat
gaat! Ieder kan zich vergissen. Wil je het dus nog eens goed nazien?
Is die zaak in orde dan kan ik een brief klaar maken voor het Bestuur van Arti,
die wij dan beide onderteekenen, indien hij je goedkeuring verwerven kan.
[1:3]
Wij kunnen ons dan beschikbaar stellen om de zaak in de Bestuursvergadering
nader te komen bespreken.
Het zou mij zeer verheugen indien wij aldus over het doode punt in Arti heen
kwamen. Zoo als het nu is, en steeds meer dreigt te worden,... dat is bepaald jammer.
En belangstelling op deze wijze, dat is wel het voornaamste wat ik Arti geven kan.
De Academie vraagt te veel van mij dan dat ik ooit een goed Bestuurslid zou kunnen
zijn. Trouwens die zijn er genoeg wanneer de organisatie maar iets beter wordt.
Mag ik dus nog een bericht van je verwachten of je het met dit alles eens bent?
Dan zal ik het officieele stuk opstellen en je ter goedkeuring toe zenden.
Het verheugt mij dat je geen bezwaren maakt om een Bestuursfunctie op je te
[1:4]
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nemen. Ik geloof dat alles best gaan zal.
Hartelijk gegroet
je vriend
Toon.
Voor het gemak voeg ik hier nog maar eens bij: de lijst èn het gewenschte
Wetsartikel.
[2:5]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
sten

[den] 31
Mei [191]2
Bijschrift.
[hierna 3 kolommen naast elkaar]*
[kolom 1:]
Schilders.
Bauer.
Kever.
van Looij.
Veth.
Hart Nibbrig
v. der Hem.
Roland Holst.
Bastert.
Dijsselhof.
Nieuwenhuis.
Cachet.
[kolom 2:]
Beeldhouwers.
Mendes
Zijl.
[kolom 3:]
Architecten
de Bazel
Jos. Cuijpers
J. Stuyt.
Harath.
[einde kolommen]
artikel. 5.
‘Eenmaal in elke periode van 5 jaar (te rekenen vanaf het jaar der stichting) kan
het Bestuur onder goedkeuring der Vergadering van Stemhebbende Leden, eenige
kunstenaars het Stemhebbend Lidmaatschap der Maatschappij aanbieden. Het
aantal van deze Stemhebbende Leden aldus aangenomen, mag nimmer grooter
zijn dan de helft van het aantal Stemhebbende Leden, die op de gewone wijze
gekozen zijn. Zij behoeven niet in Amsterdam gevestigd te zijn, doch kunnen hun
woonplaats hebben in Haarlem, het Gooi - en tusschen liggende plaatsen.’

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 juni 1912
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark
1 Juni 1912
Het is alweer net of er niets gebeurd is, lieve Cobi, jullie in den Haag en wij hier!
Mijn klomp brak toen je briefkaart kwam; daar heb ik niet op kunnen rekenen dat je
mìj nog vóór zou wezen. Het is het record van vlugheid! Wij hadden een
voorspoedige en gezellige reis, hoewel ook wel warm. Maar in Arnhem was 't de
eene teleurstelling na de andere. Mevrouw Baukema niet thuis en hij niet en Jan
niet thuis en Marie in bed. Daar heb ik alleen
[2:2]
in verlaten kamers gezeten en door 'n melancoliek tuintje geloopen totdat M. mij
roepen kwam om even bij Marie te komen. Toch ook erg zielig zoo alleen ziek te
liggen: Jan op zijn bureau natuurlijk en de jongens naar school. Alleen 'n klein meisje
in de keuken, 'n dag dito of hit. En bij Baukema de jongste dochter alleen thuis, die
zoo verlegen is dat ze voortdurend blijft staan en fronst. - Toen naar een
tentoonstelling waar Mevr. Baukema moest zijn en waar M. een afspraak met haar
trachtte te maken
[2:3]
door 'n suppoost. Toen met 'n rijtuig den Velper weg op om v. Soest te zoeken die
nergens bekend was. Van 't kastje naar de muur gestuurd; naar 'n schilder in 'n
woonwagen die v. Soest niet was, heelemaal niet. Eindelijk, in Velp waar M. de
ingenieuse gedachte had dat de juffr. uit 'n banketbakkerswinkel 't wel zou weten,
eindelijk komen we bij v. Soest op 't uur dat we alweer terug moesten zijn in Arnhem,
voor Musis, waar 'k ook Jan telefonisch had laten komen. Natuurlijk 'n half uur te
laat en Jan uit z'n humeur en ongelukkig!
[2:4]
Hij moest ook gauw weer weg om thuis vleesch te snijden voor de jongens. Wij
samen in Centraal, M. met hoofdpijn - gelukkig nog een goede maaltijd - 'k had zoo'n
honger! - en van daar naar 't station met Jan & Baukema die ons in Centraal kwamen
halen. We hebben niet eens rustig eens kunnen praten en Mevr. B. hebben we
heelemaal niet gezien. Thuis stond alles nog op z'n plaats en om half elf was de
koffer al uit gepakt en in de kast geborgen en alles opgeruimd. Dat thuis komen is
altijd prettig en je eigen bed ook! Vandaag heb 'k weer op de schuit gewerkt in
o

Uilenburg met 77 warmte. Wel
[1:5]
een groote tegenstelling met die heerlijke lucht in de bosschen. Hè, wat was 't daar
heerlijk in 't bosch en de gezellige wandelingen & al 't praten en vertellen! Enfin,
daar hoef 'k niet over te schrijven, dat weten we allemaal wel! Maar in Uilenburg
voelde 'k me ook weer thuis hoewel 'k 't niet getroffen heb vandaag want 'k kon niet
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o.

liggen waar 'k wilde en heb niet veel kunnen uit voeren. Bij v. W. & C was nog
niets ontvangen van Mouton, zoodat daar wel uit blijkt dat de drukker nog niet klaar
is en ik nog niet behoef te komen. Misschien na de volgende week of later dat zal
'k in ieder geval nog wel schrijven en ook of we dan 'n paar dagen komen kunnen
of dat 'k heen en weer moet op
[2:6]
eén dag. Want je begrijpt wel dat, wanneer 'k niet voor de etsen er moet zijn, al 't
werk hier mij weerhoudt. Morgen ga 'k weer aan 't West indische Huis waar 'k erg
naar verlang. Nu, lieve Cobietje, maak nu maar dat je goed slaapt door je rustig te
houden en je de dingen die niet naar je zin zijn niet te veel aan te trekken. Er komt
zóóveel terecht met geduld en goeden moed!
Veel hartelijke groeten aan allen van ons beiden
je
Wim
Wat zeg je van dit papier? Is 't niet aardig? Niet te veel en niet te weinig!

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 juni 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
den

[den] 14

Juni [191]2

Beste Wim!
Wil je deze dingen eens inzien. Ik hoop dat Ge er geen bezwaar tegen hebt, maar
mocht dit wel het geval wezen, dan verander ik gaarne!
Vin je alles goed, wil je ze dan onderteekenen? Dat wil zeggen: alleen den brief
heb ik voluit onderteekend; de andere stukken heb ik slechts geparafeerd.
Maandag morgen zal ik iemand zenden om de stukken weer bij je af te halen.
Dinsdag geef ik ze dan den President van Hove.
Hartelijk gegroet
je vriend
Toon.

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 juli 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
den

[den] 17

Juli [191]2

Beste Wim!
Voor enkele dagen ontving ik bij gaanden brief van het Bestuur van Arti. Ik heb
er een afschrift van gehouden, maar zal hem gaarne in origineel bewaren, indien
Ge iets voor deze ‘Archief’zorgen voelt.
En dan de zaak. Ik kan de bezwaren van het Bestuur best begrijpen; zij weten
nooit wat de stemmingen brengen zullen. Maar ondertusschen.... dat het noodig is
iets te doen zouden zij zeker allereerst toegeven, indien van daag of morgen een
verkiezing eens een onaangename verrassing bracht. Je begrijpt wel, ik bedoel
hiermede niets onaangenaams over oude vrienden van het Bestuur! Het is voor
hen een lastige puzzle.
[1:2]
En ònze zwakte is het, dat wij niet volop genegen zijn de Bestuursfuncties te eeniger
tijd van hen over te nemen. - Voor jou zou de zaak gemakkelijker zijn dan voor mij
en ik hoop dat Ge in December de plaats van Breitner zult willen innemen. Voor mij
is er eenvoudig geen keuze.
Ik acht de zaak eener gezonde organisatie voor de kunstenaars van groot belang.
Werkelijk, het is voor een niet gering deel de oorzaak dat ik aan de Academie ben.
Maar meer zou ik niet kunnen doen, hoe gaarne ik ook zou willen.
Er is, dunkt mij voorloopig maar èèn keuze: wij laten het er bij, of wij brengen
onze actie over naar de stemhebbende leden.
In het laatste geval zouden wij een kleine circulaire kunnen laten drukken en hen
toezenden. Een ontwerp sluit ik hierbij in; wees zoo goed er onom[1:3]
wonden je oordeel over te zeggen.
Wie weet welke interressante antwoorden wij ontvangen zullen.?!
Geloof mij als steeds gaarne
je vriend
Toon
Ik hoop dat Ge het goed zult overwegen en dan trouw zeggen hoe Ge er over denkt!

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Breukelen
Datum: 28 juli 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Breukelen 28 Juli 1912

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Beste Wim & Marie,
Ik zit hier al meer dan 14 dagen en ben niet van plan voorloopig wegtegaan want
het bevalt mij hier best. Wel is het dicht bij Amsterdam, maar wat zou dat, het is hier
prachtig. Alleen de hoofdweg mag met auto's bereden worden alle andere wegen
zijn prachtig om te fietsen en te wandelen. Het aardige is, dat je zoo verschillende
kanten op kunt gaan en overal langs sloten en boerderijen. Karsen was hier éénmaal
met de fiets en maakten wij samen aardige tochtjes. Woensdag komt hij weer.
Komen julie niet eens? Als je een fiets mee brengt, is het best om tot Nieuwersluis
te gaan. Uren achtereen zit ik tusschenbeide aan de Vecht, op een paaltje, zonder
sherry. Ik voel mij wel iets beter maar ben nog lang niet zoo als het wezen moet.
Een paar maal ben ik (met iemand!) uit hengelen geweest. Dàt was een werk. 'S
nachts om 1½ uur ging ik van huis naar water tusschen veenderijen, half Vinkeveen
half Baambrugge. Een echte visscherman, die daar woont en waar dat water van
is, ging mee met het schuitje en wees ons de goede plekjes. Wij hengelden met
kleine vischjes als aas en vingen 28 baarzen
[1:2]
en 2 snoeken buiten de kleine baarsjes die direct weer over boord werden gegooid.
Het was een heerlijke ochtend op het water. Eerst wat koud maar later lekker en
de

mooi en eindelijk stikheet. De 2 keer vingen wij 29 baarzen en 2 snoeken, maar
in korten tijd, en daar waren baarzen bij van bijna en boven 1 pond zwaar. Het is
hier net een land waar ik van hou, veel water en veel landbouw. 'S middags rust ik,
als het zoo uitkomt, een paar uur en voel me dan een echte luilak. Anna, Co en Cis
zijn te N. Loosdrecht en eens ben ik met de heele bende in de plassen gaan roeien.
Als je naar hier komt vergeet dan vooral niet jelui zwembroekjes mede te brengen
want je zwemt hier eenig in de plassen. Er is een badhuis maar het gaat er nogal
vrij toe. Alles krioelt in één bad door elkaar. Eens nam ik een groote duik en schepte
een juffrouw in de hoogte. Ja zoo gaat het hier. Ik bedenk daar in eens dat het best
zou zijn als je je hier heen liet brengen met je schuit. Het zal in die salon wel meer
dan 100 graden zijn maar je kunt af en toe achter aan de boot gaan hangen zooals
ik hier wel eens schippers zien doen
[1:3]
die met hun schip gesleept worden. Eilers is met zijn famielje naar Lochem en Klaas
zit in Hilversum. Juist de dag dat Ed. hier was, was hij ook hier met zijn auto maar
ontmoette hem niet.
Er is hier een klein maar mooi kasteel te huur ik geloof voor 600.- Gld. Vroeger
woonde de broer van Bastert er op maar het staat nu al over het jaar leeg. Net iets
voor Wim. Het ligt rondom in het water en is te bereiken met een paar houten
ophaalbrugjes. Komt er iemand aan die je liever niet ontvangt, haal je gewoon de
brug op. Een groote laan en een stuk bosch er omheen behooren er waarschijnlijk
bij. Het is niet te koop en behoort van Willinck van Collen die hier ook op een groot
kasteel woont en eigenlijk de piet van het dorp is. Een auto kun je er niet houden
want je kasteel ligt niet aan de straatweg maar wel een schuit. De huur is mij te
hoog, ik zoek naar een kasteel van 300.- Gld. huur, en ik wed dat ik dat vind ook
want staat zoo'n ding eenmaal leeg dan komen er niet gauw liefhebbers omdat er
geen suite is, of geen rolluiken of zooiets. Ik heb al aan die boer, die de sleutel ervan
bewaart, gezegd, dat ik een rijke meheer wist, in Amsterdam, en dat die het zeker
zou
[1:4]
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huren, als ik hem er over schreef. Ik heb toen een boerenboterham en een glas
melk voor niets gehad, dus laat me geen gek figuur maken. Het is van gemakken
voorzien.
Met Anna gaat het best, Co is erg mager en heeft last van malaria, Cis is in goede
conditie. Vóór de vacantie begon, heb ik Cis een fiets gegeven en die geniet daar
buiten ècht van, want die anderen fietsen wel niet maar zij vindt er kameraadjes
genoeg. Nu weten jelui weer eens wat van me - ben ik nieuwsgierig te weten of jelui
daar maar doorgeleefd hebben net of er niets gebeurd is, net of ik niet weg ben.
Van de zaken hoor ik gelukkig niets.
Beide hartelijke groeten
t.t.
Nieuw

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 augustus 1912
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 5 Aug. 1912
Beste Willem,
Er moet nog heel wat anders gebeuren voor ik je lastig vind. We hoorden juist
gisteren een en ander over jullie van Jacqueline. Ik had je juist willen schrijven om
je te vragen welke dag in September Jeanne's verjaardag is. Wat 't stuk betreft dat
heb 'k gelezen: 'k vind 't niet erg interessant of Bremmer niet schrijven kan en
Vermeulen wèl. En wat hij zegt over v. Gogh is al even mal als wat Bremmer zelf
schrijft. Ik heb geen reden 't je af te raden, om 't te plaatsen - maar ik raad 't je
evenmin aan. Je hebt dus niets aan mij beste Willem, ik vind 't niet slecht, maar 'k
vind de zaak zoo onbelangrijk.
Vele hartelijke groeten van ons beiden, ook aan J.
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 26 augustus 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
26 Aug. 1912.
Beste Wim,
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Van Jacq. hoorden we tot onzen spijt, dat Marie ongesteld is. Wij hopen van harte,
dat ze nu weer in orde mag zijn!
n.

Toen je me schreef, dat Vermeulen óók niets van v Gogh begreep, wilde ik zijn
stuk natuurlijk liever niet plaatsen. Maar daar ik hem gevraagd had, om over het
boek van Bremmer te schrijven, was het nog
[1:2]
al een moeielijk geval. Ik heb het toen, geloof ik, nog al diplomatisch aangepakt
door hem te schrijven, dat hij lang op plaatsing zou moeten wachten, en bovendien
het stuk zou moeten wijzigen (d.w.z. de zeer heftige uitdrukkingswijze verzachten)
zoodat ik hem, als hij er liever anders over wou disponeeren, er weder de vrije
beschikking over gaf. Na dien brief heb ik niets meer van hem gehoord.
Laatst heb je mij gevraagd naar Jean's verjaardag: die valt op 1 September. Ik
zou nog wel wat met je willen blijven praten,
[1:3]
maar, zooals altijd op het eind van de maand, heb ik het zoo overloopend druk met
de aflevering.
Met hartel wenschen voor Marie's herstel van J. en mij, en een menschenklauw
je
Willem

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 september 1912
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 52, 25

[1:1]
Oosterpark 82
7 Sept. 1912
Beste Mau,
Ik heb met veel deelneming je lotgevallen van den laatsten tijd vernomen. Als 't
je eens schikt en je lust hebt in een praatje schrijf me dan eens wanneer 'k je kan
komen opzoeken.
Met veel hartelijke groeten ook van Marie, als altijd
je vriend
Wim.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Schaesberg
Datum: 21 oktober 1912
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Schaesberg 21 Oct. 1912
Beste Wim,
Hartelijk dank voor de deelneming bij den dood mijner moeder. Wil ook je vrouw
bedanken van mijne vrouw en mij.
Met vele groeten van mijne vrouw en mij aan u beiden,
zooals steeds t.t.
F. Erens

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [10 november 1912]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Met mijne hartelijkste dankzegging

Alphons Diepenbrock
oct. 1912
Amsterdam.

[1913]
Willem Witsen aan Firma E.J. van Wisselingh & Co. [P.C. Eilers
jr.]
Plaats: [Den Haag]
Datum: [1913 of 1914?]
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Amice,
Hierbij een schrijven uit Antwerpen dat 'k gisteren thuis vond.
r.

Wilt ge twee nota'tjes sturen aan den Heer M J.F. van Royen, 43 van Boetzelaars
laan alhier van de zwarte lijst die in dertijd gestuurd is bij Mevr. Engelbrecht, en van
de lijst die morgen hier komt, a part, niet op één nota.
Ik hoop maar dat de lijst morgen komt. Waarschijnlijk ga 'k a.s. Zaterdag naar de
drukkerij maar dat etsen van de lettertjes neemt veel tijd zoodat 'k nog wel langer
tijd zal noodig hebben.
Vergeef dit haastige schrift.
Met beste groeten
t.t.
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Witsen.

Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [half? december 1913]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]

Arti
Vrijdagmorgen.
Waarde Witsen,
Op 't feestje van van Hoytema gisteren sprak ik zoowel Veldheer als Moulijn over
de kwestie Leipzig.
Zij herinnerden 't zich ook zéér wel dat noch jouw naam noch die van Baûer was
genoemd, bovendien zei Veldheer dat op de vergadering aan de Rijks Akademie
waar Toon, Prof, Aarts, Veldheer en Dake aanwezig waren, ook jullie namen niet
waren genoemd.
g.

Dat 't besluit van de Graphische Ver dus niet de minste onaangename zijde voor
jullie kan hebben, spreekt hierdoor
[1:2]
van zelf.
Ik begin te vermoeden dat 't een leugen van Dake is, die op deze wijze 't tracht
te doen voorkomen of 't besluit niet hem alleen maar ook jou en Bauer treft. Hij is
voor zulke praktijken goed genoeg. 't Is te betreuren dat je tot bedanken besloot
vóór dat je iemand anders dan Dake gesproken hadt.
Ik hoop dat 't je er gemakkelijker toe zal brengen om op je besluit terug te komen.
g.

Trouwens 't bestuur van de Graphische Ver zal ook wel zijn best doen deze
g.

zaak geheel op te helderen. Wat je andere grieven aangaat tegen de Ver , ook die
zijn toch voor nadere bespreking vatbaar.
Ik heb getwijfeld of ik je met deze dingen wel aan boord zou komen in deze treurige
en spannende dagen voor je,
[1:3]
maar waar wij er gisteren rustig over spraken, zult je nu wel bereid zijn 't vervolg
van ons gesprek te lezen.
Hoe hartelijk hoop ik dat de toestand van je vrouw zich spoedig zal verbeteren.
Met beste groeten
t.t.
RN. Roland Holst

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [2 februari 1913]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Beste Willem,
Wegens een afschuwelijke influenza heb 'k je nog niet kunnen schrijven om je te
bedanken voor je laatste boekje over Feith. Hoewel dus wat laat doe 'k 't bij deze,
en zeer hartelijk! Ik moet gauw in den Haag zijn maar 'k ga nog niet uit dus wanneer
dat wezen zal kan 'k nog niet zeggen. Ik stel mij voor jullie dan even te komen
bezoeken. Gisteren was Hein even hier die zich beklaagde
[1:2]
dat je 't hem kwalijk genomen hebt (door een proef te teekenen W.K. wat je anders
nooit doet) - dat hij je gevraagd heeft om geleend geld terug, terwijl hij 't best begrijpt
als je niet in staat zoudt zijn om 't terugtegeven en daarmeê ook genoegen zou
nemen als je dat dan maar zei. Met andere woorden dus: de vraag was niet zoo
heel serieus zou 'k zeggen. Ik zei hem dat 'k niet geloofde dat je 't kwalijk genomen
hebt, maar dat 'k wel wist dat je finantieele toestand niet verbeterd is sints 't overlijden
van je vader.
Nu, beste Willem tot gauw, hoop 'k en veel groeten van ons beiden aan je drieën
je
W.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 4 februari 1913
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
4 Febr. 1913
Beste Wim,
Het vooruitzicht dat wij je weer eens hier zullen hebben, vinden we beiden heel
prettig. Je komt dan natuurlijk eten of koffiedrinken bij ons, al naar het je het beste
uitkomt? Gaat M. niet meê met je? Zoo ja, we hebben haar nog nooit aan onzen
disch gezien, dus dat zou een verrassing zijn!
Wat Hein betreft ( ik moet bekennen, dat ik het niet erg prettig vond, dat hij er
weer op terugkwam, terwijl ik hem reeds in 1906 (of '07) den staat van zaken had
meegedeeld, toen hij een schuldbekentenis van mij eischen kwam (!) Ik had in
[1:2]
dien tijd telkens last met hem, dan over 't een dan over 't ander, maar het waren
meestal zaken waar ik heelemaal buiten stond, b.v. dat hij zijn honorarium of zijn
proeven niet op tijd van den uitgever kreeg. Ik hield mij dus maar kalm, en heb nooit
ruzie met hem gemaakt, want ik begreep, dat het niet heelemaal uit hem zelf kwam.
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Wat bleek, toen hij een tijdje alleen moest zijn. Toen was hij als met handen
omgedraaid: hij heeft toen eens bij ons gegeten, en was toen alleraangenaamst,
schertsend, leuk-vertellend kortom een gezellige baas.
Voor dit laatste bezoek van hem had ik reeds een zonderlinge briefkaart van hem
gekregen, waarin hij mij zijn verbazing meedeelde, dat ik niet, na afloop der
[1:3]
begrafenis in Bussum, onmiddellijk een retourtje naar Hilversum genomen had, om
hem en D. een bezoek te brengen. Waarop ik hem natuurlijk geantwoord had, dat
geen haar van mijn hoofd aan vriendschappelijke bezoeken gedacht had, tijdens ik
een uur of 3 lang, voor die unieke plechtigheid, in Bussum was.
Maar enfin, het deed mij pleizier te hooren, dat hij weer zichzelf was geworden.
Mijn laatste briefkaart heb ik weer onderteekend met W. op aandringen van J., die
ondanks haar sterk-uitgesproken persoonlijkheid, toch altijd vreedzaam blijft, en
elke storing van vrede te belemmeren tracht.
Zie zoo, beste Wim, nu weet je, in groote trekken, de geschiedenis van het laatste
incident met Hein. 't Is, ook tot mijn genoegen, geen ernstige kwestie geworden.
We hopen innig, dat je spoe[1:4]
dig geheel hersteld moogt wezen, en ons dan, volgens je belofte, opzoeken komt.
Met hartelijke groeten aan M. en jou van J. en mij (en ook Jacq.)
je oude vriend
Willem
We hooren 't zeker wel even van je vooruit, want het zou ons héél erg spijten, als
je ons niet thuis mocht treffen.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Sevilla]
Datum: [4 april 1913]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
B.W., We zien hier veel moois in Spanje, vooral Sevilla is een lichte mooie stad.
Gisteren zijn we naar Jerez geweest, daar hebben wij de sherry kelders gezien; ik
zal je een fleschje brengen.
Hartelijke groeten voor beiden van
Arthur.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: 11 april [1913]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Paris
11 april
Mon cher,
heb je mijn antwoord op je briefje ontvangen? Meld mij even of en wanneer ik het
moet zenden (of is het misschien te weinig??) daar ik wellicht de stad uitga.
Steeds yours
Isaac I.

E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 18 april 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 46, p. 367

[1:1]
18-4-13
Amice,
Naar aanleiding van Uw onderhoud met den heer Bloemkolk moet ik U melden,
werkelijk niet te weten, dat mijn associé Uw ets gekocht heeft wat wij anders altijd
samen doen, en nog minder tegen welken prijs.
Ik mag niet in twijfel trekken dat Uw overtuiging, dat hij werkelijk kocht, oprecht
is en laat daarom de afdrukken halen, terwijl ik U het gevraagde bedrag op tijd
betalen zal.
Intusschen wil ik mijn associé over deze zaak schrijven en kunnen de afdrukken
rustig blijven, zoodat wij van weerskanten tot zoo lang volkomen vrij blijven ten
opzichte [eene andere[?] beslissing.
Met mijne beste groeten
t.t.
K Groesbeek

E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 april 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 46, p. 369 en 370v

[1:1]
21 April 1913
Amice,
Ik kan mij Uw brief verklaren, behoudens een leelijke uitdrukking, die gij terug
dient te nemen, n.l. dat ik het U altijd zou lastig maken als Eilers er niet is. Dit is een
groote onwaarheid niet alleen, maar er zit iets in of gij een smet op mijn karakter
wilt werpen.
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Dat toevallig de laatste maal en ook deze keer Eilers op reis is, kan ik niet helpen
en nog minder, dat gij juist tot twee maal toe met die geldzaken aankomt, terwijl dat
vóór zijn vertrek (U wel bekend) had kunnen behandeld zijn. Reeds vóór jaren hebt
gij beweerd dat ik niet van Uw werk hield, dit was onjuist, maar bewijst toch wel, dat
ik bij aanwezigheid zoo wel als bij afwezigheid van Eilers tegen over
[1:2]
Uw werk gedaan heb.
Ik heb niets tegen Uw werk, maar ik heb er altijd tegen gestreden, dat veel te veel
van wat gij bracht werd geaccepteerd en dat de prijzen veel te hoog opgeschroefd
werden.
Ik weet wel, dat ging alles onwillekeurig, maar dat is niet te min waar. Mijns inziens
heeft dat U net zooveel kwaad gedaan als ons misschien, nog meer. Gij spreekt er
altijd van, dat gij toch leven moet, geld noodig hebt, dat is volkomen juist en ik gun
U gaarne duizend maal meer, dan Gij noodig hebt, maar het op den vóórgrond
schuiven van deze redeneering is toch hoogst gevaarlijk en kan leiden tot iets, laat
ik maar zeggen, vijandigs tegen over de kunst, waar de kunst weêr wraak ons [xxxx]
Wil die beeldspraak a[xxx]reeren en gelooven, dat ik perse altijd het goede ook met
U bedoeld heb.
Met mijne beste groeten
t.t.
K Groesbeek

E.J. van Wisselingh & Co. [K. Groesbeek] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 22 april 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 46, p. 371, 371v

[1:1]
22/4 13
Amice,
Uw schrijven van gisteren was mij bijzonder aangenaam.
Laat mij nu ook even melden dat ik nooit bedoeld heb U gelden te onthouden,
die in Uw credit stonden, maar dat ik de vorige keer wel degelijk kort bij kas was en
daarom welwillende mede werking van U vroeg.
Schatten aan kunst maar ook aan kapitaal zijn in de firma opgestapeld, intusschen
waar altijd maar betaald moet worden, ligt het voor de hand dat het geld schaarsch
wordt. Geloof mij daarom, dat het geen plagerij was.
Wat nu verder het uitgeven der etsen aangaat, laten wij dat nu even rusten tot gij
uit Parijs terug zijt. Ik zal dan een statistiek voor U gereed hebben en U dan zelf
laten oordeelen. Die uitgave wordt veel te veel belast, de firma komt er in alle
eeuwigheid niet mede uit, gij zult het zien.
Bauer heeft nooit anders dan een kleinig[1:2]
heid gehad, maar dan, met voorwaarde van winst deelen, en hij staat er nu prettig
bij.
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Alleen enkele der eerste etsen heeft hij in eens verkocht, maar met Uw etsen is
het kapitaal veel te groot en het aantal is ook veel te groot.
Beste groeten
t.t.
K Groesbeek
Het gevraagde bedrag ligt voor U gereed. Voor het overige schrijf aan Eilers.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 juni 1913
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 26

[1:1]
Oosterpark 7 Juni 1913
Beste Mau,
Ik weet absoluut niet waaraan 'k je kaartje met hartelijke gelukwenschen te danken
heb. Ik heb geen lintje gekregen of kinderen, ben niet jarig geweest, ben niet eens
benoemd in een jury waarop 'k gerekend had, heb geen erf tante verloren, heb er
zelfs heelemaal geen. Het zal dus wel een abuis zijn maar 'k dank je toch voor de
goede bedoeling.
Het is lang geleden sints 'k 't laatst bij je was. Van Jacob B. hoorde 'k indertijd,
toen je nog op de Amstel woonde, dat
[1:2]
er veel iemand bij je over de vloer was die 'k liever niet ontmoeten zou en later
(begin Mei) waren wij in Parijs. Tegenwoordig ben 'k aan 't portret schilderen
n

waarvoor 'k dagelijks uit de stad ga. En als die portretten af zijn - tegen den 20 gaan wij naar Arnhem waar 'k eenigen tijd moet blijven voor de vierjaarlijksche
Tentoonstelling. Het zal dus nog wel wat duren voor 'k in de gelegenheid ben je
weer eens te bezoeken! Laatst hoorde 'k van je door Hein.
Houd je maar goed, beste Mau, en veel hartelijke groeten, ook van Marie. Na 15
Juli krijg 'k wat meer tijd! Tot ziens
je

Wim

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 juni 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 47, p. 43

[1:1]
24 Juni 1913
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Geachte Heer Witsen,
Naar aanleiding van Uw geacht schrijven deelen wij U mede dat de ‘schuiten i.d.
Oude Schans’ naar Gent gezonden is. Hierbij een lijstje van 't geen op 't oogenblik
van U in huis is, wilt U daaruit iets kiezen dan kunt U desnoods telegrafisch opgeven
wat ge wenscht dat we zullen zenden.
De andere schilderijen zijn gisteren verzonden, dus zijn nu wel aangekomen. Wij
schreven den Secretaris over de assurantie. Dat wij schilderijen afstaan, doen wij
meer ter opluistering van de tentoonstelling dan omdat wij er eenig belang voor ons
inzien. Daarom zou het ons inziens onbillijk zijn indien wij ook nog kosten voor
verzekering zouden hebben. Wilt U dit Uw mede bestuursleden s.v.p. eens duidelijk
maken.
Met beste groeten
o

EJ van Wisselingh & C .

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 27 juni 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 47, p. 61 en 62v

[1:1]
27 Juni 1913
Geachte Heer Witsen,
Hoe zullen wij doen met de Grafische tentoonstelling, hoeveel ruimte hebt U en
welke etsen wilt U er bij voorkeur hebben. Wij hebben geen enkel papier waaruit
wij iets omtrent data enz. kunnen zien, wij hoorden echter heden dat de opgaven
tot 1 Juli verwacht worden. Daar wij meenen dat het wel goed is om tegenover de
dingen die daar komen het werk van U en Bauer en de Zwart te hangen, zouden
wij niet graag van het Bestuur hooren dat de opgave te laat is gekomen.
Wordt het werk van Dupont ook toegelaten? Zoo ja, dan kunnen wij een aantal
Dupont-etsen inzenden. U zult ons een genoegen doen ons omtrent die
[1:2]
verschillende dingen even intelichten en desnoods Uw medebestuursleden te melden
dat de opgave van de etsen welke wij afstaan, wellicht één of een paar dagen te
laat zal komen, zoodat ze later daarover geen moeielijkheden kunnen maken.
Met beste groeten, Hoogachtend
o

EJ van Wisselingh & C

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 juli 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 47, p. 67 en 68v
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[1:1]
1 Juli 1913
Geachte Heer Witsen,
Wij zullen thans zorgen dat van Bauer Dupont en de Zwart elk 1 groote en 2 kleine
etsen op de Grafische tentoonstelling komen. Om U de prijzen te melden van de
etsen welke U zelf zult inzenden, zoudt U nog even moeten schrijven, welke de
beide kleine zijn. U noemde ze wel, doch wij hebben alleen onthouden ‘Uilenburg’.
Gelijk hiermede zenden wij U een catalogus, komen ze daarin voor dan kunt U de
prijzen er zelf wel in vinden. Voor de nieuwe ets zullen wij de zelfde prijzen vragen
als voor de andere platen van die grootte f 120- en f 75-.
Wij zijn in correspondentie met de commissie van de 4 jaarlijksche over de
assurantie van onze inzending. Een assurantie tegen brand schade is onvoldoende.
De kans van
[1:2]
brand is in verhouding met de vele andere kanzen van beschadiging zeer gering.
Bovendien meenen wij dat het de commissie niet veel meer zal kosten indien onze
inzending tegen alle risico tijdens de tentoonstelling wordt verzekerd (hier kost het
½ ‰) dus zouden wij het toch erg op prijs stellen indien aan ons verzoek nog werd
voldaan.
Wij hebben op den laatsten brief van den heer Koningsberger nog niet geantwoord,
mogen wij U echter verzoeken dit met ZEd. te bespreken. Wij willen nu niet, wat wij
op andere tentoonstellingen wel doen, n.l. een assurantie tegen alle risico eischen,
doch hopen dat de heeren het met ons eens zullen zijn dat wij tegenover het afstaan
van de schilderijen toch zeker wel de zekerheid mogen verlangen dat event. schade
gedekt is.
Hierbij een afdruk van de photogravure het drukken van 100 ex. met inbegrip van
papier, kost ± f 8.50 à f 9,- (zonder enveloppen).
Met beste groeten, Hoogachtend
o

[p/o[?] EJ van Wisselingh & C
W. Bloemkolk

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 juli 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 47, p. 79

[1:1]
4 Juli 1913
Geachte Heer Witsen,
Met de prijzen voor de beide kleine etsen gaan wij accoord (f 50.- en f 35.-). De
prijs voor de groote (120.- - f 75.-) was voor alle etsen van dit formaat zoo. Op die
20% hebben wij niet extra te rekenen, dit is nog een voordeeltje voor ons, want den
handel moeten wij tot 40% geven!
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Beste groeten, Hoogachtend
o

[p/o[?] EJ van Wisselingh & C
W. Bloemkolk

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 augustus 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 47, p. 228

[1:1]
2 Aug. 13
Geachte Heer Witsen,
Dat verhaal van den heer Strebel lijkt wel waarschijnlijk want wij verkochten een
ets Halvemaansteeg aan Koch die hij dus blijkbaar nu bezit. Wij hebben hem dus
maar uit Uw naam verzocht de ets hierheen te zenden, wij kunnen dan zien wat ze
er mede uitgevoerd hebben.
Met beste groeten
Hoogachtend
o

EJ van Wisselingh & C

E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 september 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 47, p. 304v

[1:1]
Geachte Heer Witsen,
Het is onmogelijk de lijst vóór Woensdag uit de handen van Menk te krijgen dus
uiterlijk donderdag in den Haag. Wij hebben den laatsten tijd dikwijls last gehad dat
de pâte niet door en door droog was, waardoor stukken van de lijsten vielen, dit was
dan tengevolge van te spoedige aflevering en daar is M. nu bang van geworden.
Met beste groeten
Uw
W. Bloemkolk
26 Sept. '13

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk]
Plaats: [Den Haag]
Datum: [26 september 1913]
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25
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[1:1]
Amice,
Zoudt ge zoo goed willen zijn eens bij Menck te informeeren hoe 't is met die laatst
bestelde lijst. Ik zou hem zoo graag a.s. Zaterdag hebben want Maandag komt 't
portret klaar en 'k eindig het liever niet zonder 't in de lijst gezien te hebben. Als ge
dus zoo vriendelijk zoudt willen zijn om 't mij zoo gauw mogelijk te laten zenden zou
mij dat zeer verheugen. Ten overvloede meld 'k 't adres van den Hoogedelgestr.
Heer E. Engelbrecht: 22 van Blankenburg straat.
Met beste groeten en bij voorbaat dank
t.t.
Witsen.

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W Bloemkolk]
Plaats: [Den Haag]
Datum: [28 september 1913]
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Amice,
Het valt mij tegen dat 't zoo lang moet duren met die lijst. Ik moet er op wachten
want 'k kan 't portret niet afschilderen zonder lijst. Maar zoudt gij nu willen zorgen
dat 't niet later wordt dan Woensdag zoodat ik de lijst uiterlijk Donderdag hier heb?
Dan kan 't deze week nog afkomen. Wil er dus Menck aan herinneren dat 't vooral
niet later wordt. 't Spijt me dat 'k je hiermee lastig moet vallen. Hebt ge mijn inzending
van de grafische terug ontvangen en wilt
[1:2]
r.

gij die voor mij bewaren? En als de schilderijen uit Arti komen zou M v. Royen
graag het portretje zoo gauw mogelijk terug hebben.
Beste groeten
t.t.
Witsen.

E.J. van Wisselingh & Co. [W Bloemkolk] aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 1 oktober 1913
Verblijfplaats: RKD, archief Van Wisselingh inv.nr. 47, p. 315

[1:1]
1 Oct. 13
Geachte Heer Witsen,
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Menk heeft niet zijn woord gehouden en de lijst niet heden afgeleverd. Wij hebben
hem nu gedwongen morgenochtend (donderdag) een knecht er mede naar de
Blankenb. str. te sturen die dan tevens gereedschap mede brengt om het portret er
in te zetten. Misschien bent U er dan of kunt U een boodschap er heen zenden dat
ze den knecht daartoe gelegenheid geven?
Wij zijn nu betreffende het tentoonstellen van de etsplaten tot het plan gekomen
om dit in November a.s. op onze Pulchri tentoonstelling te doen. Wilt U dus, liefst
zoo spoedig mogelijk, een flinke collectie platen laten vernissen dan hebben wij nog
gelegenheid de lijsten te laten maken.
Met beste groeten
Hoogachtend
o

[p/o[?] EJ van Wisselingh & C
W Bloemkolk.

Willem Witsen aan Jean François van Royen
Plaats: Den Haag
Datum: 1 oktober 1913
Verblijfplaats: Museum Meermanno-Westreenianum, inv.nr. VR 043A: 2 E 1

[1:1]
r.

Ontvangen van M J.F. van Royen de somma van twaalf honderd gulden voor het
schilderen van het portret van Mevr. Engelbrecht.
'S Gravenhage 1 Oct. '13

Witsen.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 5 oktober 1913
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
5 Oct. 1913
Beste Wim,
Wat spijt het ons, dat wij je niet meer gezien hebben, zooals je toch eenigzins
beloofde! We zien je zoo weinig: eens in de zooveel jaar, en dan nog maar een
uurtje! Terwijl ik vermoed, dat je wel eens in de stad moet zijn, maar zonder dat je
ons daarom opzoekt. Ik ben bang, dat je fijn-zinnige discretie je wel eens weerhouden
heeft, om te komen ‘storen’. Maar onthoud toch alsjeblieft, dat we voor jou (en ook
voor M., natuurlijk) altijd thuis zijn, en dat als we 't maar even van te voren weten,
je altijd bij ons eten of koffiedrinken kunt. Weet je, wat J. eens
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[1:2]
tegen mij zei? ‘Ik geloof dat Wim de vriend is, die 't het beste met je meent: hij ziet
er zoo rustig en vertrouwenwekkend uit.’ Nu zie ik al den mond, dien je trekt, volgens
je oude gewoonte, maar ze heeft het gezegd, en ik ben het volkomen met haar
eens.
Als je weer eens komt, dan heb ik iets voor je te zien, dat je misschien wel
e

interesseert, nl. een aantal geschilderde portretjes uit het allereerste begin der 19
eeuw. Zij komen uit den inboedel van een goede oude tante van me, die sinds je 't
laatst hier was, vrij onverwacht overleed. Kom je dus eens kijken? Een hangt er al
bij ons aan den muur. 't Is, met het breede, zwarte ( ik geloof, ebbenhouten ( lijstje
mee, zoo groot als een mannevuist, en is een dames portret, van ik vermoed
tusschen 1820 en 30.
[1:3]
De andere portretten zijn grooter, en zullen, vermoed ik, uit den tijd van het Empire
zijn, dus een jaar of 15 ouder.
Verleden week Donderdag hebben we die tante begraven: Zij had haar wensch
te kennen gegeven, om in Gouda, in het graf van haar ouders, te liggen, en zoo
moesten we eerst van haar woning hier in den Haag achter de lijkkoets heel de stad
door, naar het station rijden, en toen begon, in Gouda, de begrafenis opnieuw. Het
was zoo'n vreemde sensatie, door die stad te rijden, waar ik, voor veertig jaar, 's
zomers logeerde, en door de zijreten van de neergelaten gordijntjes die straten en
grachten terug te zien, waar ik, als kleine jongen, dagelijks liep, als ik er was. De
zon scheen prachtig, zoodat ik alles goed kon waarnemen: de stad scheen mij veel
drukker toe dan vroeger, toen zij, als ik
[1:4]
mijn herinnering kan vertrouwen, wel uitgestorven leek. Maar misschien komt dat,
omdat ik haar toen vergeleek met het rumoerige Amsterdam, en nú met het veel
rustigere Den Haag.
Onlangs zijn J. en ik de collectie van d.h. Scheurleer gaan zien, allemaal
voorwerpen van kunst voor het dagelijksche leven, opgegraven in Griekenland.
Toen vond ik het merkwaardig, dat die zoo weinig gelijkenis vertoonden met het
genre der Grieksche beelden, die wij uit afbeeldingen kennen. Die beelden zijn,
zooals je weet, allemaal idealistisch, maar die dingen van Scheurleer zijn vaak
zonderling-realistisch en zelfs grappig soms. Je moet er, heusch, eens naar gaan
kijken, als je het nog niet gezien hebt. Je krijgt een heel ander idee van de antieken,
dan je tot dusver had.
Nu, beste Wim, groet M. hartelijk van ons beiden, en geloof me na hartel. gr., ook
van J. voor M. en jou
je
Willem.

Adriana Lina Boeken-Coorengel aan Willem Witsen
Plaats: Hilversum
Datum: 22 oktober 1913
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Hilversum 22 October 1913.
18 Mozartlaan.
Beste Wim,
Je hebt nog steeds niets van ons gehoord, sedert we dat mooie portret van Hein
van je hebben gekregen. Je moet daaruit niet opmaken dat we er niet mee in onzen
schik zijn; integendeel we zijn er héél blij mee en nu sinds een paar weken hangt
het
[1:2]
bij ons in zoo'n donkere lijst, als je aan Hein hadt aangeraden. Het is, zooals Hein
zich herinnert, al van 16 jaar geleden. Hein is in dien tijd heel wat opgebleekt, vooral
van haren. Ik vind het een heel aardige herinnering uit den tijd van onze eerste
kennismaking. Wat mooi warm van kleur is 't geheel. Nu Wim je hebt ons weer eens
echt verrast! Wat al mooie stukken
[1:3]
hebben we van je in ons bezit. Als je ze eens kondt zien. Wij zijn er trotsch op en
ze komen in ons huis zoo goed tot hun recht. We hopen dat het je beiden goed
gaat. We hebben hier nu wat kleuren betreft weer den mooisten tijd. Nu Wim, we
bedanken je er allebei recht hartelijk voor.
Wees met Marie van ons beiden recht hartelijk gegroet,
Je toegenegene
Dien

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 november 1913
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 27

[1:1]
Oosterpark 82
7 Nov. 1913
Beste Mau,
Ik schreef je indertijd dat ik niet voor 15 Juli weer geregeld in de stad zou zijn
zonder door drukke bezigheden verhinderd te worden je nog eens te bezoeken. Ik
wist toen nog niet dat juist de drukte dan pas zou beginnen. Inderdaad heb 'k zooveel
portretten te schilderen gekregen, meest buiten de stad, dat ik maar enkele weken
thuis ben geweest en geen gelegenheid had
[1:2]
bij je te komen. Wij zijn nu net een week thuis en ben ik weer hard aan 't werk op
de schuit. En in 't vooruitzicht heb ik nog negen portretten zoowel hier als in
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Rotterdam. Maar waarschijnlijk wordt 't wel Kerstmis vóór 'k daaraan begin. Wil mij
dus binnen kort even melden of je mij kunt ontvangen want ook van den buitenwacht
heb 'k niets meer van je gehoord en toch hebben wij beiden, Marie & ik, de zelfde
belangstelling voor je als voorheen. Het is nu al meer dan een half jaar geleden
sints 'k je 't laatst zag! De tijd vliegt voorbij. Ik hoop dus tot spoedig ziens!
Met hartelijke groeten van ons beiden, steeds
je ouwe vriend
Wim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 23 november [1913]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Arnhem, 23 Nov.
Beste Wim,
hartelijk dank voor je brief.
Dat je liever ziet naar den herfst op Roosendaal dan naar den winter op mijn kruin,
kan ik wel billijken. Maar 't leven is zóó dat je er dan ook geen spijt van moet hebben.
Bovendien ben ik inderdaad zoo'n dood vervelende kerel, sinds ik opgaf illusionair
en naar mijn fantaisie te denken en te praten, dat het een gewetenszaak voor mij
wordt, (vooral waar het geldt mijn oude vrinden - die door hun vrindschap beter
willen verwachten -) veel aan het gezellige leven mede te doen.
Ik vind alles best; al[1:2]
leen spring ik nog wel eens uit den band, als ik de jonge appetijten in leven aan mijn
tafel zie, en kan ik dan wel eens niet na laten te praten over den ouden tijd toen de
fraaiheid van het groote Leven mij aanstreelde en mijn sterke, gezonde wezen
smulde van de lekkernijen die op velerlei gebied dat zelfde veelzijdige Leven mij
aanbood.
Want in den grond leef ik in dankbaarheid voor den, als ik 't zoo noemen mag,
‘zinnelijken’ openbaring die mij in dit korte leven is tebeurtgevallen; van daar ook
het genoegen voor mij als ik Wim groote oogen kan laten opzetten, omdat ik met
smaak vertel en in de aanwezigheid van ons eigen burgerpotje b.v., prikkel genoeg
[1:3]
kan vinden om de heerlijkheden van eene ‘Globe’ te omschrijven of mij vermei den
jongens voor te spiegelen, dat er nog eens een tijd zal komen, dat wij met z'n allen
het British zullen gaan zien.
Bij deze cerebrale pleiziertjes die nu eenmaal den uitlooper mijner perversiteit
uitmaken, moet het blijven.
Een kleine 40 jaren geleden was ik 't jongetje van 't Rusland, dat weenend in zijn
eentje rondliep, zich pijnend om de afwezigheid van de Rechtvaardigheid; illusionist
in hooge mate, fantast zonder ophouden.
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Veel verder dan 't Rusland ben ik niet gekomen en mijn illusie laat ik maar binnen
huizen omdat zij mij, en de menschen, dupeert.
Een sterke hoop op de
[1:4]
toekomst heb ik nog wel, in overdrachtelijken zin nl.: zij gaat op de jongens over;
dat ik ze nog wat helpen kan, al is de materieele zijde der mogelijkheid nog wat
duister.
Intusschen, of ik te eeniger tijd nog in Amsterdam zal komen is vrij onzeker. Van
den zomer had ik een plannetje, dat in duigen is gevallen. Om nu op den trein te
gaan zitten en naar de Parkstr. te trammen, is waarlijk te eenvoudig voor mij om tot
uitvoering te komen. Het kan voor jullie geenerlei nut of genoegen opleveren of ik
't doe.
Bovendien heb ik altijd bezigheden, die mij ervan afhouden reisjes te maken.
Dien Zaterdagavond nam ik met genoegen het blijk eener goede gezondheid en
van pittige flinkheid bij je waar; het is maar heerlijk dat je steeds werkt. Van Marie
bewonderde ik 't teint dat mij de zekerheid gaf, dat 't ook haar zeer wel gaat. Alles
bij elkaar vond ik jullie veel beter dan den vorigen keer.
Met hartelijken groet, ook van M.
[1:1]*
en aan M.
je
Jan

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 8 december 1913
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 8 Dec. 1913
Beste Wim,
Het spijt me, maar het verwondert me niet heelemaal dat je voor de Grafische
Vereeniging bedankt hebt. Heelemaal met volle animo ben je al niet toegetreden
indertijd en na den zomer zei je me al, dat de loop van zaken je niet beviel. Overigens
is mij niet precies bekend, wat er nu gebeurd is.
Mijn vrouw en ik voelen ons wel wat schuldig dat we het vriendelijk bezoek, dat
je ons, al weer een poos geleden, met je vrouw gebracht hebt, nog niet
beantwoordden. Maar door de week is er nooit tijd en des Zondags zijn de door de
week verstrooide kinderen thuis en dan vliegen wij niet graag uit. Intusschen, wat
in het vat is verzuurt niet!
Met groeten ook van mijn vrouw en aan Mevrouw Witsen
your old
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Janpiet

Willem Witsen aan NN
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [8? december 1913]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
W.K.,
M. ligt sedert eenige dagen in het ziekenhuis. Zij heeft je verleden week verteld
van het bezoek van den boer en den brief die zij hem geschreven heeft. Vooral
hindert 't haar dat zij aan die 12 jaren van het contr. gebonden is. Inderdaad lijkt het
contract haar onvoordeelig. Zou je mij die niets van zaken weet misschien verklaren
kunnen welke je beweegredenen zijn geweest om een zoo ongunstig (onvoordeelig)
contract te sluiten. Als je dit begrijpelijk kunt maken zal het de genezing van M. zeer
bevoordeelen.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [17 december 1913]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 28

[1:1]
B.M., moet je altijd nog hartelijk bedanken voor het present exempl. van je boekje.
Het deed mij groot genoegen. Ik heb echter nog geen gelegenheid gehad te schrijven
omdat we sints 14 dagen in de misere zitten. M. heeft in haar part. zaken een
teleurstelling gehad waarover zij is gaan tobben - daaruit is ontstaan een absolute
slapeloosheid met de gewone gevolgen van afmatting en over spanning. Sedert
verl. week is ze nu in het ziekenhuis waar 'k haar 2 maal per dag bezoek, maar de
toestand is nog niet veel verbeterd en blijft zeer ernstig. Ik zelf ben gelogeerd, eerst
in 'n hotel en nu bij kennissen. Afwachten is de boodschap. Later meer.
Veel hart. gr.
t.t.
Wim

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 18 december 1913
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 18 Dec. 1913.
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Beste Wim,
Het is akelig nieuws dat ik gister van je kreeg. Zij kan zeker niet beter zijn dan in
dat rustige ziekenhuis bij Stephan, en nu jelui er niet te lang mee hebben gewacht
zal zij wel gauw opknappen. Wel heb je kans dat zij om aan te sterken er een paar
weken moet blijven. En in[1:2]
tusschen zit jij daar eenzaam, al ben je ook niet thuis, maar in de Van Eeghenstraat.
Kan ik iets voor je doen? Heb je iets aan mijn gezelschap? Ik wou bij je komen,
maar ik weet niet waar en wanneer ik je treffen kan, daarom wacht ik tot ik iets van
je hoor. Dat ik Marie niet kan opzoeken, de eerste dagen ten minste, begrijp ik wel;
maar zeg haar dat wij haar het beste wenschen. Schrijf gauw!
Een hartelijke hand van
je
Arthur.

[1914]
Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: [begin mei 1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
W. & M., Wel bedankt voor jelui wenschen op onze verjaringsdag. Wat prachtig
weer al maar. Zeker niet te warm ook. Gaan je nog naar Rome ook? of blijf jelui
alleen in het Noorden? Och dat brok daar is al zóó mooi, dat je eigenlijk voor een
tijdje genoeg hebt en geen behoefte om nog meer te zien, dat zoo ver àf is. Zoo is
het tenminste mij gegaan. Als je in de buurt van Boulogne komt vergeet dan niet
naar Ravenna te gaan om daar te zien de marmer mozaïek in een klein kerkje met
een heele lange naam. Ben je in Florense moet je even naar Sienna gaan. Enfin,
Marie zal er wel de weg weten. Bastert wil zijn huis verkoopen. Is dat niet iets voor
jelui? Daar is een atelier en een groote tuin bij, maar wat huis betreft lang zoo
ingewikkeld niet als op 82. Is het niet een huis of 6 van je af? Je moet heusch daar
veel gaan schuitje varen want al lijkt het wat kinderachtig als je ver van land bent
is het vaargevoel wel heerlijk heel wat anders als gewoon geroeid te worden. Maar
Marie weet dat alles natuurlijk wel - dat is zoo'n wereldrat. Anna
[1:2]
heeft eenigzins het pootje, anders zijn wij, ook Cis, vrij wel. Druk werk, maar gelukkig,
dan heb ik geen tijd er aan te denken, wat heerlijkheden mijn neus voorbij gaan.
Nu veel pleizier verder en hartelijke groeten van ons beiden.
t.t.
Nieuw
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Bernardus Johannes Blommers aan Willem Witsen
Plaats: Katwijk aan Zee
Datum: [half augustus 1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Katwijk a/zee
Villa Thérèse
Waarde Heer Witsen!
Reeds had ik U geantwoord doch ik had gedacht den Heer Haverman jl. Zaterdag
of gisteren hier te zien, dan had ik hem het een en ander opgedragen, doch niet
gezien. Nu zend ik U hierbij een quitantie voor het bedrag bij de Z.H. Crediet Ver.
E. - te tricheeren - in de hoop dat die bank uitbetalingen doet, want ik verneem hier
dat alle banken weigeren te betalen. Enfin. U zijt beter in de gelegenheid bij personen
te informeeren, over de wijze van belegging. De Ned. Bank is rotsvast, jammer dat
bij het overnemen der gelden van den Heer Tersteeg dit niet dadelijk bij een solider
kantoor is ondergebracht; dit hebben wij met den Heer Tholen in dien dagen
besproken. - Handel dus na bevinding, is het noodig daarvoor van mij nog bewijs
te hebben, zal ik dit dan onmiddelijk U toezenden, mogelijk hebben ze aan de Crediet
Ver. E. een formulier voor die teruggave.
In de hoop dat U zal slagen verblijf ik met vriendelijke groeten
t.t.
B.J.Blommers.

Elizabeth Boddaert aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [eind december 1914]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Lieve Marie,
Wij hadden plan om naar de boot te gaan en jou en je man een goede reis te
wenschen. Ja, wij zouden er de tehuizen voor gelaten hebben, maar een pijnlijke
gordelroos
[1:2]
maakt het mij onmogelijk. O. is je dit komen zeggen, maar ik wil toch nog even zelve
je beiden alles goeds toewenschen. Verras ons eens met eenig bericht en vergeet
ons niet geheel.
Je
Elizabeth Boddaert.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
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Plaats: [Amsterdam]
Datum: [eind december? 1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, Gisteren heb ik nog vergeten je te zeggen dat je er vooral aan moet denken,
dat als je in Amerika een kaart koopt dat je dan ook meteen een plaats er bij vraagt,
anders kunt ge in het onaangenaam geval bevinden, dat je wel in den trein ben
maar nergens kunt zitten. Dat is mij gebeurd, toen ik van Pittsburg naar Philadelphia
ging.
[1:2]
Van New-York naar Pittsburg had East de kaarten voor mij genomen en ik wist er
dus niets van. Denk er dus vooral om. In lokaal trein is dat niet noodig maar op
groote afstanden wel. Nu, goede reis.
Met hartelijke groet ook aan je vrouw
t.t.
GHBreitner.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Den Haag?]
Datum: [7 januari 1914]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 29

[1:1]
B.M.,
't Spijt me dat 'k je geen absoluut goede berichten kan geven. 't Gaat maar heel
langzaam vooruit en 't slapen wil nog niet. Overigens is ze opgewekt en leeft 't
dagelijksche leven meê in den huiselijken kring. Als mijn werk in Rotterdam is
afgeloopen komen wij weer thuis, en kom 'k je eens gauw zien.
Met ons beider hartelijke groeten
je
Wim

Henri Witsen aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 maart 1914
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[v/h[?] 12 Maart 1914.
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Lieve Marie, zooals ik je reeds telefonisch mededeelde is ons huisje aan de
Weesperzijde thans tegen 1 Mei a.s. verhuurd, en heb ik met Jeanne eens besproken
wat we nu zullen doen. Op Jo schijnen we niet te kunnen rekenen en blijft hij
waarschijnlijk voorloopig te Brussel. De eerste paar jaren moet ik het, tengevolge
van afbetalingen op een borgtocht, waarover ik je wel eens sprak, erg zuinig aan
doen en zijn wij dan ook besloten ongemeubileerde kamers te nemen en eten van
den kok, waardoor ik eene dienstbode uitspaar. Nu schoot mij evenwel te binnen
dat jullie het bovenhuis in het Oosterpark toch niet gebruiken en wilde ik je eens
vragen of jij en Willem er op tegen zoudt hebben ons tegen een kleine vergoeding
3 ongemeubileerde kamers aftestaan. Jullie zoudt dan Aaltje kunnen krijgen die ook
nog boven kon slapen en die daar haar keuken zou hebben. Wanneer we een paar
jaar verder zijn zou ik dan misschien het geheele bovenhuis van jullie kunnen
overnemen. Waar er eene aparte opgang is zoudt ge geheel vrij blijven en kan ik
je verzekeren dat je weinig last van ons zoudt hebben. Ik kan dan door mijn zorgen
heen en zal dan tevens in de gelegenheid zijn je het
[1:2]
geld dat je mij zoo vriendelijk hebt verschaft, langzamerhand terugtegeven.
Ik hoop dat je tegen dit voorstel geen bezwaren zult hebben maar vertrouw dat
je het mij in het tegenovergestelde geval ronduit zult zeggen en dat je het dan als
niet gedaan zult willen beschouwen, zonder dat het van invloed zal zijn op onze
goede verstandhouding die ik zoo zeer op prijs stel.
Maandag a.s. hoop ik met Jeanne tegen half negen bij jullie te zijn en kun je me
dan wel met een enkele woord meêdeelen of mijn plan je aanstaat of niet.
Met vele hartelijke groeten ook aan Wim en mijn beste wenschen voor je gezondheid
je hartelijk toegenegen
Henri

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Jerusalem
Datum: 20 maart 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Jerusalem
20 Maart '14.
B.W.& M.,
Het is alles bijzonder wat je hier ziet, de grootste tegenstellingen. De oostersche
straatjes zijn prachtig.
Hartelijke groeten van
A.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
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Plaats: Tiberias
Datum: 29 maart 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Tiberias 29/3/14.
B.W. & M.,
Een prachtig oud plekje, en oostersch warm. De menschen leven hier erg
afgezonderd, voornamelijk Joden.
Hartelijke hand van
Arthur.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [12 april 1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
Amice,
Als het moest zou 'k wel eerder kunnen komen maar het beste schikt mij a.s.
Dinsdag. Ik kan je dan ontmoeten waar je wilt dus schrijf mij dit even. Benieuwd
naar je plan.
Hartelijke groeten aan u beiden
t. à t.
ii

Jacoba Tholen-Muller aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 19 april 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
19 April 1914 Den Haag Holland
Wat aardig dat je ons weer kaarten zond W.l., hartelijk dank er voor; nu reizen wij
zoo mee en zien alles nog eens in gedachten waar wij anders niets meer van weten.
Je zult nu wel in Venetië zijn, in 't Hotel Bauer waar wij ook waren, nu al meer dan
20 jaren geleden. 't Was er toen heel vol en heel groot en Th. kwam met koorts en
zieke keel aan zoodat ik alleen die eerste dagen in de groote eetzaal zat en naar
de schilderingen keek en uitgaan om de kerken en duiven te zien en naar de post
te gaan die op een klein grachtje onder bruggen door te bereiken was; dat zal alles
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wel anders zijn. Laatst las ik van Couperus over twee zulke goede restaurants die
hij zoo aardig beschreef; de eerste in het Hotel ‘Cappello nero’ bij de Merceria; het
anderen was meer een echt italiaansch restaurant niet zoo groot maar van die echte
lekkere schoteltjes; dat heet ‘Panada’ en is niet ver van 't Capo nero restaurant;
alleen moet je daar Zondags niet gaan omdat het dan te vol is. 't Zou aardig zijn als
jullie daar eens heen gingen. Natuurlijk ga je ook met de boot naar Lido en zie je al
de mooie dingen daar (ik meen in Venetië, in Lido is de Zee 't mooie alleen). Hè!
het is om koud
[1:2]
van te worden als men eraan denkt. Het gaat met Br. gelukkig goed en C.i heeft
veel plezier van haar goede zorgen want Br. was er heel gevoelig voor en nu kunnen
zij zamen weer uit. Met Dr. Lingbeek gaat het, helaas, niet goed en 't maakt ons
allen ongerust en naar. Het is hier steeds zon en prachtig jong groen maar steeds
die koude Oosten wind die maakt dat men met hoesten niet veel uit kan gaan. De
meisjes kregen uit Amerika bericht dat ze ontvangen zullen worden en van de boot
gehaald; dat is een geruststelling; als Pito nu maar mee mag! Ik hoop dat 't adres
goed is maar schreef liever poste restante als ik wist dat jullie er heen gingen.
Dag l. m. héél véél plezier zamen en veel hart. gr. van Th. en allen.
Je hart [lh[?].
J.

A.F.A. van Royen-Saltet aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: 30 april 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 30 April '14
L.M. Ik stond vanmiddag op 'n stoel met een doek spiritus de spiegel te wrijven ('t
is groote schoonmaak!) en daar kwam een lieflijke geur uit Verona - juist 't stille
kloostergangetje dat we zoo erg mooi gevonden hebben, hadt je uitgezocht - van
Verona is mij wel veel lieflijks in de herinnering gebleven - haast meer nog dan van
Venetië, vondt jullie dat ook? Ben je ook in zoo'n deftige zwarte, met amarant-rood
gevoerde gondel van 't station naar je hôtel gebracht? Is dat geen sprookje? Ik heb
juist dat verrukkelijke
[1:2]
zomerfeest in Venetië van A. v. Schendel gelezen in de Zwerver verdwaald - dat
ken je, is niet? De kinderen zijn weer heelemaal beter en de mazelen zijn we haast
vergeten. Engeland duikt af en toe nog op in verre verschieten!
Geniet maar veel en weest beiden hartelijk gegroet door
de van Royens
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Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr aan Alice
Monnickendam-Mouzin
Plaats: [Venetië]
Datum: [30 april 1914]
Verblijfplaats: Stichting Vrienden van de Schilder Martin Monnickendam, nr.
750

[1:1]
Met hart. gr. Ook aan M. van
M. & W. Witsen

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: [Venetië]
Datum: [30 april 1914]
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
B.A. Hartelijk dank voor de kaarten die je ons zond. Je schijnt een heerlijke reis
gemaakt te hebben! Wij ook op bescheidener schaal; 't is prachtig en heerlijk.
Veel hart. gr. ook aan Annie
je
W.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Arnhem]
Datum: [5 mei 1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
B.W. en M.,
Hartelijk dank voor de felicitatie en de mooie briefkaarten. Wim gaat zeker wel
eens kijken ‘sous les Plombs’ door onzen ouden vriend - wiens naam ik ben vergeten
- zoo beroemd gemaakt.
Wij zijn allen wel.
Van ons allen de hartelijke groeten voor beiden. Heel veel pleizier toegewenscht.
je
Jan

J.F. van Royen aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: 8 mei 1914
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage 8 Mei '14
43 van Boetzelaerlaan.
Zeer geachte Mevrouw en Mijnheer Witsen,
(Wat zijn onze hollandsche aanheffen koel; de Duitscher zegt dadelijk ‘Lieber
Herr’ etc., de koele Engelschen: ‘Dear’ en in uw verblijf zeker ‘Caro’? Laat ik dan
ook zeggen, dat onze gevoelens jegens U beiden absoluut niet gedekt worden door
het ‘Zeer geachte’!)
Wij volgen U beiden met genegenheid in het ook ons zoo dierbare land, en
verheugen ons van harte, dat U
[1:2]
zoo van het schoon en... de vrijheid zeker ook, geniet. Mijn vrouw en ik zijn hoogelijk
benieuwd of U ook buit medebrengt voor uw werk. Voor wie is ‘die Italienische Reise’
niet van beteekenis geweest, en dit te sterker en van grooter winst naar mate de
persoonlijkheid sterker en rijker was, waarop die invloed inwerkte - Goethe - Dürer.
Hebt U indertijd dat artikel van Havelaar soms gelezen in Elsevier; goed werd daarin
omschreven, die innerlijke drang en ontvankelijkheid van onze noordelijke naturen
voor het
[1:3]
ontbolsterende en zoete van wat er in Italië bloeit. Ons trof die sfeer het eerst in
Lugano, en ik herinner me nog precies de ontroering bij het zien van den gevel daar
van een renaissancekerk, overigens in het geheel nog niet een eerste rangs werk.
De ongetroebelde klaarheid waarmede het was opgebouwd, de zekerheid in alle
vormgeving, en vooral de liefde en blijheid waarmede de werkelijkheid als spelend,
was weergegeven, terwijl men innerlijk wel aan moest nemen onuitputtelijk geduld
en niet te verflauwen kracht bij het werk. En dan wij zijn zoo gewoon ons te behelpen
in onze schoonheids verlangens. Er is zooveel dat we maar verslikken moeten; wat
een weelde dan een plaats te zien als Verona
[1:4]
of Venetië, waar nu letterlijk alles door den beugel kan als groepeering om de aller
grootste of liefelijkste menschenwerken. Het gezicht over de Etch, het schilderachtige
van de kleine huisjes aan de oevers, dan de bruggen, de nieuwe zoo-zoo, waar de
romeinsche en de middeleeuwsche, die met zijn driesprongen, in aanloop al grooter,
de diepte overkómt; de klokketorens, het kasteel, de glooiingen verder met den
muur van Theodorik en eindelijk de sneeuwige Alpen, waartegen de rijzige roerloos
zwarte cypressen van dichterbij.
Of het Dante plein, met het gebouwtje in Gothiek nog. Juist die overgangen van
Gothiek in Renaissance in Italie zijn zoo liefelijk, zoo iets als meisjes in wat lange
kleertjes. Dat plein zagen wij in avond zon, met witte duiven telkens van licht in
schaduw vliegend, en alles verder stil behalve wat kinderstemmen. Dat is een echt
plein, zooals de klank van het woord dat suggereert. En dan Venetië! Maar ik ben
hier eigenlijk meer voor mijn eigen plezier bezig, dan dat ik U wat zeg. Wij hopen
dan op Uw verhalen bij Uw terugkomst; dat daarin volop mag zijn de weerklank van
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het genieten en de sterking die het mooie land U gaf. Ons gaat het goed. De kinderen
wat hoesterig. In Juni trachten we naar Engeland!
Met ons beider hartelijke groeten, uw toegenegen
VanRoyen.

[1:1]*
Nog velen dank voor Uwe mooie briefkaarten, die me met Uwe groeten de prettigste
herinneringen brachten. O, dat klooster hofje van San Zeno.

Willem Witsen aan Arnold Marc Gorter
Plaats: [Florence]
Datum: [16 mei 1914]
Verblijfplaats: Particuliere collectie Paul Gorter

[1:1]
Amice, Je hebt er mij niets te veel van verteld, 't is gewoon prachtig en voor die
Uffici zou 'k wel eenige weken willen blijven. En dan die omstreken! 't Is heerlijk om
hier te zijn en we hebben prachtig weer en niet te warm.
Wil ook je vrouw hartelijk van ons groeten,
t.t.
Witsen

Aäron Aletrino aan Willem Witsen
Plaats: Chernex sur Montreux
Datum: 24 mei 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Chernex s. Montreux. Chalet Georges Maurice.
24 Mei '14
Maar Wim!! Stel je voor, dat ik je zou schrijven: 'je bent ons niet welkom! Dan zou
ik toch een verloopen galeiboef zijn! Integendeel, heel en heel welkom. Ik heb je in
zooveel jaren niet gezien of gesproken, dat ik er zelfs dankbaar voor ben, dat je
nog aan mijn bestaan denkt. En je vrouw ken ik heelemaal niet. Vertoon haar vooraf
mijn portret, anders schrikt ze te erg van de werkelijkheid! Wij zijn elken dag thuis
en schrijf maar wanneer jullie komt, hoe laat en hoe laat je weer denkt weg te gaan.
Je moet met een electrisch treintje van Montreux naar Chernex stijgen en wanneer
ik weet hoe laat jullie hier aan komt, kom ik je even afhalen aan 't station. Ik verheug
me er erg op je weer eens te zien.
Mijn groeten aan je vrouw & van mijn vrouw en natuurlijk van mezelf.
Sam
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J.F. van Royen aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: 1 juni 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Grav. 1 Juni 14.
43 VanBoetzelaerlaan
Beste Menschen,
Want dat zijt gij beiden inderdaad en van daar dan ook dat de brief van Lausanne
als een geschenk inhield. Zoo te weten, hoe Uwe gevoelens jegens ons zijn, is een
bezit, waar ik van harte blij mee ben. Het afgeloopen jaar zal ons zeker niet het
minst lief hierom zijn, dat wij ons mochten verheugen in nauweren omgang met U
beiden en daardoor
[1:2]
meer en meer mochten leeren kennen van Uw innerlijke schatten.
Uw brief was ook zoo welkom, omdat, ofschoon het er niet met zoveel woorden
instond, wij toch tusschen de regels meenden te mogen lezen, dat het U beiden
goed gaat, en daardoor gemakkelijk valt open te zijn voor de nieuwe en vele
indrukken. Hooglijk verheugd waren we over het bericht betreffende den nieuwen
werkstof; we moesten hartelijk lachen om de lotgevallen van den
[1:3]
geleerden Donders. Maar dàt kan ik wel zeggen: zoo zeker als een geleerde nooit
een kunstenaar zal worden, zoo zeker zal Ùw ‘j'espère’ hier in vervulling gaan. Het
ligt geheel in de lijn van Uw ontwikkelingsgang: het steeds lichter en zuiverder
worden, zal in de zonnige renaissance geest van Venetië zijn vervulling hebben
gevonden en daarom kan ik me zoo goed begrijpen hoe deze stad beantwoordt aan
wat U zich nu
[1:4]
graag voorstelt. Dit natuurlijk verloop waarborgt juist nù, dat er groote en heuglijke
resultaten van komen. Twintig jaren geleden zou, als ik mag onderstellen, Uw innerlijk
niet zoo op dit nieuwe hebben aangeslagen.
Onnoodig te zeggen, dat wij allebei vreeselijk benieuwd zijn naar hetgeen U al
meebrengt.
Ik zou zoo gaarne doorschrijven, maar wij gaan a.s. Donderdag naar Engeland,
inderdaad, en er is nog zooveel te doen, steeds meer naar mate je bezig bent. Wij
schorsen daarom dezen tot in Engeland. Dan wil Gusta zich ook melden; nu is zij
van vermoeidheid al om 8 uur met hoofdpijn te bed gegaan!
Weest beiden hartelijk gegroet met twee handen en gelooft mij, zoo gaarne,
Uw toegenegen
Van Royen
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Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [6 juni 1914]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
B.W.
Gisteren kwamen wij thuis van onze Italiaansche reis en vonden een kennis geving
van de post dat er een postpakket uit den Haag niet bezorgd kon worden, en weer
aan den afzender terug zou worden gestuurd als 'k 't niet liet halen. Nu, dat kon 'k
natuurlijk niet en dus verwacht 'k dat het teruggezonden is. Was dat misschien
afleveringen van O.K.? Zoo ja, wees dan zoo goed, het nog eens te sturen beste
W. en begrijp wel dat ik er niets aan doen kon als 'k je dubbele moeite veroorzaak!
Met hart. gr. van ons beiden, ook aan J. & J.
je
Wim

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 14 juni 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 14 Juni - 14
den Heer W. Witsen
Commissaris Penningmeester
der Holl. Teeken maatschappij
Amsterdam
WelEdGeb. Heer,
Volgens bijgaande nota's heb ik voor het huldeblijk Tersteeg aan de Maatschappij
voorgeschoten 23 + 11.75 = f 34.75. Aangenaam zal het mij zijn dit bedrag bij
gelegenheid terug te ontvangen.
Met Hoogachting
Uw dw.
W.B. Tholen.
Beste Willem, Kom je dezer dagen ook in den Haag om de paparassen van je
Penningmeesterschap in ontvangst te nemen. Wij gaan binnenkort van huis. Je
hebt met Marie mooi gereisd, maar het is zeker ook wel prettig, weer thuis te zijn.
Alles wel hier
en hartelijk gegroet je beiden ook van Coba, met een handdruk.
je
W.B. Th..
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Elizabeth Boddaert aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 juni 1914
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Zeer geachte Heer Witsen,
Ik scheid met weemoed van het portret, dat zulk een stuk van mijn leven
belichaamd. Ik vond het toch prettig het te hebben. U hebt er zoo hard, te hard aan
gewerkt, met eindeloos geduld. Dat het niet beter is geworden ligt aan mijn slechte
poseeren. Ik word
[1:2]
dadelijk dood, als ik ingespannen stil moet zitten. U zult zeggen, dat ik niets van
poseeren begrijp, dat weet ik al. Dit is, wat 'k Zondag bedoelde.
Al zal ik dus geen portret meer bezitten, zoo zal ik U altijd dankbaar blijven voor
uw welwillendheid mij te vereeuwigen. Het spijt mij alleen zoo geducht voor al dien
[1:3]
tijd en alle moeite, die ik feitelijk heb verknoeid voor U.
Met veel liefs aan Mevrouw en hoogachting
E. Boddaert.

16 Juni 1914.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 juni 1914
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
18 Juni 1914
Beste Willem,
Ik dank je zeer voor je vriendschappelijk aanbod: 'k zal graag het stukje van C.
Veth even lezen en je dan terug zenden. Intusschen kan 'k je wel dadelijk vertellen
dat die motie van Arti een vergissing is die niet gebeurd zou zijn als de vergadering
voltallig was geweest (ik was in 't buitenland, in Italië, en een collega bestuurslid
[1:2]
in Stockholm). Overigens is er questie van dat de motie weer zal worden in getrokken
- 't is 'n geknoei van belang. Maar R. Holst, tegen wien de motie gericht was, krijgt
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waarschijnlijk satisfactie, ten minste daar doen wij ons best voor. Je begrijpt dat een
scherp stuk of zelfs elk stuk in de N.G. daarover mij uiterst onaangenaam zou zijn,
hoewel 'k er part noch deel aan heb gehad! 't Is jammer dat 't gebeurd is.
Hartelijke groeten aan je drieën van ons beiden
je
W

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 19 juni 1914
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
19 Juni 1914
Beste Willem,
'k Heb met veel genoegen het stukje van C. Veth gelezen; 't is over het geheel
genomen een goed stuk en om vele redenen zou 'k wel willen dat 't geplaatst werd,
zoowel ten behoeve van R. Holst die volgens zijn eigen verklaring er niet aan gedacht
heeft om zijn collega's onaangenaam te zijn, als voor vele Arti-leden die zich hebben
laten ‘misleiden’. Evenwel, het verwijt dat Arti betere tentoonstellingen moest geven,
terwijl er juist nu een prachtige tentoonstelling van Neuhuys is, en de slotzin waarin
hij Arti verwijt geen belangstelling te hebben voor wat hij noemt een groot kunstbelang
- deze verwijten zijn absoluut onverdiend. Het ‘afgrijselijke vermoeden’ waarvan hij
spreekt, is juist: die motie is 't werk van prof. Dake, zìjn doodsvijand.
[1:2]
En inderdaad is de vergadering ‘misleid’, niet door de suggestieve persoonlijkheid
(!) van prof Dake, maar eenvoudig door leugens.
Arti is daardoor in een moeielijk parket geraakt en wij, het bestuur, dat voor 2/5
niet aanwezig was op die vergadering, terwijl de overige drie tegen de motie stemden
- wij doen al ons best om 't kwaad zooveel mogelijk ongedaan te maken. Roland
Holst heeft ons verzocht de motie te herroepen en waarschijnlijk zal dit op de
volgende vergadering gebeuren. Zoo niet, dan neem ik althans mijn ontslag.
Er bestaat tusschen R. Holst en Dake sedert lang een veete. Holst is een begaafd
en beschaafd artist die àl mijn sympathie heeft al kan 'k niet meegaan met zijn uit
't socialisme geboren neigingen tot gemeenschaps kunst. Dake is prof. aan de
academie, daarbij verslag gever voor de kunst rubriek van de Telegraaf en overigens
een
[1:3]
door en door grof en onbetrouwbaar man. Dake heeft Holst een hak willen zetten
door die motie, zich verschuilende achter den breeden rug van Arti. Corn. Veth, ook
verslaggever van de Telegraaf, is een doodsvijand van Dake en valt Arti aan om
Dake te treffen. Maar Dake is Arti niet! Integendeel! In veler oogen is hij een gevaar
voor Arti en zoolang als mannen als Breitner, Derkinderen, Karsen, om mijzelf er
buiten te laten, eenige invloed hebben, komt hij nooit meer in het bestuur. Zijn laatste
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kattekwaad is die motie geweest, en als wij nu gedaan krijgen dat in de volgende
vergadering satisfactie wordt gegeven aan Roland Holst, is die zaak in zooverre
weer uit de wereld. Maar: il faut laver son linge sale en famille, en publiciteit is er al
te veel aan gegeven. Daarom zul je begrijpen,
[1:4]
nu je zoo vriendelijk bent om 't mij te vragen, dat ik de plaatsing van dat stukje niet
kan en mag aanraden.
Het spijt me, beste Willem, dat 'k je met deze onverkwikkelijke dingen moet lastig
vallen en ophouden, maar 'k zag geen kans om 't je anders duidelijk te maken.
Met hartelijke groeten aan je drieën, ook van Marie
je
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 19 juni 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oosterpark 82
19 Juni 1914
Beste Willem,
'k Heb met veel genoegen het stukje van C. Veth gelezen; 't is over het geheel
genomen een goed stuk en om vele redenen zou 'k wel willen dat 't geplaatst werd
zoowel ten behoeve van R. Holst die volgens zijn eigen verklaring er niet aan gedacht
heeft om zijn collega's onaangenaam te zijn, als voor vele Arti-leden die zich hebben
laten ‘misleiden’. Evenwel, het verwijt dat Arti betere tentoonstellingen moest geven
terwijl er juist nu een prachtige tentoonstelling is van Neuhuys; en de slotzin waarin
hij Arti verwijt geen belangstelling te hebben voor wat hij noemt een groot kunstbelang
- deze verwijten zijn abso[1:2]
luut onverdiend. Het ‘afgrijselijk vermoeden’ waar hij van spreekt is juist: die motie
is 't werk van prof. Dake, zìjn doods vijand. En inderdaad is de vergadering ‘misleid’
niet door de suggestieve persoonlijkheid(!) van prof. Dake, maar eenvoudig door
leugens.
Arti is daardoor in een moeielijk parket geraakt en wij, het bestuur, dat voor 2/5
niet aanwezig was op die vergadering, terwijl de overige 3 tegen de motie gestemd
hebben - wij doen al ons best om 't kwaad zooveel mogelijk ongedaan te maken.
Roland Holst heeft ons verzocht de motie te herroepen en waarschijnlijk zal dit op
de volgende vergadering gebeuren. Zoo niet, dan neem ik althans mijn ontslag.
[1:3]
Er bestaat sedert lang een veete tusschen R. Holst en Dake. Holst is een beschaafd
artist met groote gaven die al mijn sympathie heeft al ga 'k niet meê met zijn uit 't
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socialisme geboren neigingen tot gemeenschaps kunst. Dake is professor aan de
academie, daarbij verslag gever voor de rubriek kunst van de Telegraaf en overigens
een door en door grof en onbetrouwbaar man. Dake heeft nu Holst een hak willen
zetten door die motie, zich verschuilende achter den breeden rug van Arti.
C. Veth ook verslaggever van de Telegraaf, is een doodsvijand van Dake en valt
Arti aan om Dake te treffen. Maar Dake is Arti niet! Integendeel! In veler oogen is
hij een groot gevaar voor Arti en zoolang mannen als Breitner, Derkinderen, Karsen
om mij zelf er buiten te laten, eenige invloed
[1:4]
hebben, komt hij nooit meer in het bestuur. Zijn laatste kattekwaad is die motie
geweest en als wij nu gedaan krijgen dat in de volgende vergadering Holst satisfactie
wordt gegeven is die zaak in zooverre weer uit de wereld. Maar: il faut laver son
linge sale en famille en publiciteit is er al teveel aan gegeven. Daarom zul je wel
begrijpen, nu je zoo vriendelijk bent om 't mìj te vragen, dat ik de plaatsing van dat
stukje niet kan en mag aanraden.
Het spijt mij, beste Willem, dat 'k je met deze onverkwikkelijke dingen moet lastig
vallen en ophouden maar 'k zag geen kans om 't je anders duidelijk te maken.
Met hartelijke groeten aan je drieën, ook van Marie
je
Wim

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Aerdenhout]
Datum: [20 juni 1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice Ik ben de afgesproken dag vergeten! Kan 't Donderdag of Vrijdag a.s.? Wil
dit nog even schrijven p.o.
Beste groet
t.t.
MB

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 24 juni 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
24 Juni 1914.
Beste Wim,
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Op mijn schrijven aan Veth, zooals jij het mij had geïnspireerd, kreeg ik bijgaand
antwoord, dat mij heel behoorlijk lijkt. In het fragment dat hij nu heeft gezonden, ter
verdediging, d.w.z. ter nadere verklaring, van het woord ‘speelgoed’ door Roland
Holst gebruikt, ( ik heb het aandachtig gelezen ( komt inderdaad geen enkle
vermelding en zelfs geen verre toespeling op ‘Arti’ voor. Hartelijk dank ik je voor je
vriendschappelijken raad en waardevolle inlich[1:2]
tingen, hoor!
Met hartel. gr. aan M. en jou van ons, en een hand
je
Willem

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 juni 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
sten

[den] 30

Juni [191]4

Beste Wim!
Zou het Bestuur naar aanleiding van ons voorstel nog een bijzondere vergadering
willen houden, dan zouden wij dat, als een bewijs voor de belangrijkheid van ons
initiatief en voor de belangstelling van het Bestuur, hartelijk moeten waardeeren.
Ik hoop dat de besprekingen aan onze goede bedoelingen bevorderlijk mogen
zijn.
Wij zullen er echter overigens, evenals het Bestuur dat zoo'n trouwe Wachter der
Wetten is, prijs op moeten stellen, dat het voorstel behandeld wordt zooals de
[1:2]
Wet het voorschrijft. Vergis ik mij niet dan begint het met een onderzoek door een
Commissie. Die brengt een rapport uit, dat komt in de Vergadering enz. En wij krijgen
dan natuurlijk gelegenheid daarbij van onze meening te doen blijken.
Intusschen - in een vriendschappelijk gesprek met den President vernam ik, dat
bij het Bestuur nog zekere bezwaren zouden kunnen bestaan. n.l.
I. Het samen koppelen van wetsartikel èn ledenlijst.
Het is natuurlijk voor ons van overwegend belang dat dit zoo blijft, niet voor den
vorm, maar voor de zaak.
Mocht er inderdaad een vormelijk
[1:3]
bezwaar tegen zijn, dan zullen wij er op moeten staan dat het wets-artikel worde
aangewezen waardoor deze samen koppeling wordt verboden. Zou dit inderdaad
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door de bovenbedoelde Commissie of in de latere behandeling aan te wijzen zijn,
dan zouden wij in den vorm eenige verandering kunnen zoeken (maar ook eerst
dàn) om de zaak te redden.
II. De Haagsche leden.
Dit zal wel geheel een gevoelszaak zijn denk ik. Wij kunnen op dit alles thans (nu
met moeite de handteekeningen verkregen zijn) niet terug komen. Ik vertrouw dat
ook, bij de behandeling, het Bestuur zal inzien dat elke verandering in den
[1:4]
lijst tot moeilijkheden zal voeren. Laten de Heeren zich het bezwaar tegen deze
drie, vier Hagenaars eens rustig realiseeren; ze zullen zien dat het zoo miniem is
dat het niemand behoeft bezorgd te maken.
Hartelijk gegroet
je vriend
Toon

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1 juli 1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Dus Vrijdag. Schilder je in Overveen? Wij eten ½ 7. Maar komen jelui, als 't gaat,
wat eerder (in de tuin zitten)?
t.t.
MB.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 6 juli 1914
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 30

[1:1]
Oosterpark 82
6 Juli 1914
Beste Mau, Met hartelijke deelneming heb 'k het bericht ontvangen van het overlijden
van je zuster!
Ik heb haar wel niet gekend, maar 'k begrijp hoe dat nu weer voor je is! Wij beiden,
Marie en ik, voelen zoo innig al de treurigheid van je tegenwoordige omstandigheden,
- ik
[1:2]
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denk dikwijls, zoo onder 't werk door, aan mijn vrienden van vroeger - en aan jou
heb 'k zoo veel herinneringen van goede vriendschap!
Van den winter ben 'k bijna voortdurend in Rotterdam en den Haag geweest, voor
portretten, en van April tot Juni zijn wij in Italië geweest. Nu ga 'k weer dagelijks
naar Overveen, maar na 20 Juli ben 'k weer vrij. Dan zou 'k je zoo graag weer eens
bezoeken. Schrijf mij tegen dien tijd eens of 't je schikt, wanneer enz.
Met hart. gr. van ons beiden,
je
Wim

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: Aerdenhout
Datum: 16 juli [1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Aerdenhout. 16 July
Amice,
Er staat hier een voor ons vreemde wandelstok bruin hout met leeren knop. Is
deze stok soms van jou??
Beste groet ook aan M.
t.t.
MB -

Willem Witsen aan Frankfurter Kunstverein
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 juli 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
An den Frankfurter Kunstverein
Frankfurt a/Main
Amsterdam
27 Juli 1914
Geehrte Herren,
In Antwort auf Ihr schreiben vom 24 p. t. muss ich Ihnen zu meinem Bedauern
mitteilen dass ich Ihnen die betreffenden Blätter nicht Schicken kann weil dieselben
mein Eigenthum nicht sind.
Auf der Ausstellung zu Leipzig sind jedoch fünf meiner Radierungen. Wäre es
absolut nothwendig dann könnte ich versuchen sie zu leihen aber weiss nicht ob
es gelingen würde.
[1:2]
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Evtl. bin ich gerne bereit nach Deutschland zu kommen wenn die Arbeit welche mir
aufgetragen wird bedeutend genug ist wegen die groszen Unkosten.
Ich kann aber keinen Auftrag annehmen ohne ein durch Ihnen und mir
unterzeichneten Kontrakt auf der Grundlage der Bedingungen welche ich Ihnen
geschrieben habe.
Hochachtungsvoll

Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 31 juli 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren (Gooi)
31 July 1914
Waarde Witsen,
Doe mij het genoegen en lees bijgaande publicatie van Dake eens.
De ‘kwartjes vinder’ (is er sterker bewijs noodig dat hij dit inderdaad is) violeert
de beslotenheid van het college van stemgerechtigde leden van Arti, ter wille van
zijn persoonlijke rancune.
Wat de stemgerechtigde leden van Arti alleen bekend kan zijn, mijn brief van 13
Juni, het bestaan daarvan, bovendien valsch geïnterpreteerd en geciteerd publiceert
hij in zijn krant, en maakt aldus als publicist misbruik van wat hij als stemgerechtigd
lid van Arti alleen kan weten.
[1:2]
Zal en kan het Bestuur van Arti zooiets dulden, het raakt toch de schending van het
hoofdbeginsel van iedere organisatie.
Zwijgt het Bestuur van Arti hierop, dan handelt het Bestuur na het gebeurde, zeker
absoluut illoyaal tegenover mij.
Je wilt dit schrijven wel als persoonlijk beschouwen. 't Is alleen om raad te vragen.
Zal het Bestuur hiertegen zelf handelen, dan zwijg ik, maar denk je dat 't Bestuur
zich deze schending maar zal laten aan leunen, waarschuw mij dan even, want dan
zal ik verplicht zijn zelf de zaak aan te pakken.
't Is geen vrolijk werk maar ieder mensch heeft tot plicht zijn stoep schoon te
houden.
Geloof mij met besten groet
vriendschappelijk de uwe
RN. Roland Holst
P.S. Gisteren sprak ik Jacobus Batavier, die mij vertelde dat je wat ongesteld waart,
van harte 't beste.

Anny (Johanna Catharina Alphonsina) Alberdingk Thijm aan Willem
Witsen
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Plaats: [Baarn]
Datum: [3 augustus 1914]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hooggeachte Heer,
Uit naam van Vader en Moeder kom ik met een vriendelijk verzoek tot U. Een
dezer dagen, misschien vanmiddag al komt hier in Baarn inkwartiering. Wij zijn
geheel zonder hulp, en daar Moeder heel moe is kunnen wij niet voor die soldaten
[1:2]
zorgen. Wij willen daarom naar Amsterdam gaan, ik geef me dan op aan het
Diaconessenhuis maar Vader en Moeder weten niet, waar zij heen zullen gaan. Ik
kom U vragen, daar ik weet dat een deel van Uw huis onbewoond is, of U ons een
paar kamers kunt afstaan, wij zullen dan verder voor alles zelf zorgen. Ik zou het
heerlijk vinden als het U schikt.
Met heel veel groeten van Vader en Moeder en mij ook aan Mevrouw Witsen,
Hoogachtend
r.

uwe dw. d
Anny C.A. Alberdingk Thijm.

Hendrik Johannes Haverman aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 3 augustus 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandagavond
3 Aug. [191]4
27 van Lennepweg.
Beste amice Witsen, Gij gelooft dat ‘de wereld krankzinnig is geworden’? Veel erger
dan dat, verrot-misdadig! We verkeeren hier in een afschuwelijke toestand.
Scheveningen ziet er uit of elk oogenblik eene gruwelijke vijandige uitbarsting moet
plaats vinden. Men moet haast vechten om een luttel beetje zilver voor papier te
bemachtigen en de prijzen van voedsel enz. stijgen angstwekkend.
o

Maar laat ik even zakelijk het verdere van je schrijven afdoen. 1 Ik weet niets
van de geldzaken onzer corporatie, maar schrijf even een lettertje aan Blommers,
Katwijk aan Zee, en vraag hem om volstrekt bewijs tot handelen. Zelfs moest gij,
o

indien dat nog gaat, het geheel bezit der vereeniging opnemen of weghalen. 2 De
photo's heb ik bij Mouton gevonden en hem hedenmiddag de redactie opgegeven
o

voor het kaartje dat Ned. leden en Buitenlanders zal worden thuis gezonden. 3 Gij
zult me zeer verplichten met even uitvoering te geven van uw voornemen: van
r.

Wisselingh verzoeken de teekeningen (3 stuks) bij M Dentz van Schaick te doen
thuisbezorgen.
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[1:2]
Voor het overige zal ik aan de inbruikleen-gevers ons voornemen bekend maken.
Met mijn besten groet ook aan Marie
[de uwe[?]
Haverman.
NB. Ik heb ook nog een papiertje waarop staat aangeteekend hetgeen ik voor de
Maatschappij uitgaf: postzegels, een paar reizen naar A'dam enz. Maar van weinig
beduidende beteekenis.

Cornelis Veth aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 augustus 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 3 Augustus 1914
M.H. Trompstraat 16.
Zeer geachte Heer Witsen,
Eenigen tijd geleden heb ik, door den heer Kloos daartoe aangemaand, die daarin
door U geadviseerd was, een stukje voor de Nieuwe Gids zoo veranderd, dat het
de motie tegen Roland Holst van Arti, geheel onbesproken liet. Ik deed dit met zeer
veel genoegen, vooral omdat ik niet gaarne onbillijk zou zijn tegenover hen, die aan
deze persoonlijke actie niet hadden meegedaan, maar ook, omdat mij verzekerd
werd, dat de zaak hiermee niet uit was.
In verband met die verzekering wijs ik U nog eens op een nieuw en zeer brutaal
artikel van den aanstoker dezer campagne, Dake, dat ik hierbij in sluit, waarin hij
die Arti motie nog eens met alle aplomb uit speelt.
Nog iets. Dezelfde man heeft een actie op touw gezet tegen een jong criticus, die
ook al tot zijn tegenstanders behoort en dien hij van omkoopbaarheid wil beschuldigd
zien. Nu schijnt in ver[1:2]
band daarmee de naam van Breitner te worden genoemd, die aan een handlanger
van D. gegevens zou hebben verstrekt. Waarschijnlijk berust deze zaak, zoover zij
Breitner betreft, op een vergissing, of verwarring van namen, daar uit gemaakt is
dat de man in kwestie hem slechts eens, jaren geleden, over geheel andere zaken
gesproken heeft. Ik deel U dit slechts mede, omdat misschien een waarschuwing
hier wel van pas is, opdat niet fatsoenlijke menschen meegesleept worden in een
zeer louche affaire.
Intusschen blijf ik na beleefde groeten
steeds de uwe
Cornelis Veth
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Richard Nicolaüs Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: Laren
Datum: 4 augustus 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Laren (Gooi)
s.

4 Aug '14
Waarde Witsen,
Wel bedankt voor je vriendelijk antwoord.
Een protest van jou in het Bestuur of in de vergadering der stemgerechtigde leden
tegen deze publicatie van Dake, waarmede hij 't geheim der vergadering heeft
geschonden, acht ik de beste satisfactie die ik kan wenschen.
Ik zelf ga er niet over schrijven, en dat in de eerste plaats omdat ik 't sterkste
argument toch niet wil uitspelen, en zelfs niet in eenige publicatie zou willen wijzen
op de genoegdoening die Arti mij gaf, waar ik dadelijk heb gezegd dat 't mij niet om
een publieke genoegdoening te doen is; en ik dus in de eerste plaats gebonden
ben tegenover het
[1:2]
publiek daarover te schrijven.
En dan...... wie kan nog aan andere dingen denken dan waarvoor wij thans staan,
wat dreigt en nadert, en misschien reeds vlak bij is.
De tijden die komen zullen zóó zwaar zijn, dat wij ieder voor ons wel al onze kracht
noodig zullen hebben om te doen wat wij doen moeten en na te laten wat wij niet
mogen doen.
Groote goden wat een ondergang dreigt er voor wat ons 't dierbaarst is.
Om nog even op 't incident Arti terug te komen, ik schreef en zei 't Toon ook reeds,
hoezeer ik 't betreur, dit misverstand, het heeft mij in zoover verrijkt dat ik hartelijk
dankbaar ben voor alles wat Toon en jij in deze gedaan hebt.
't Beste met je.... en met ons allen.
Je vrind
RN. Roland Holst

Cornelis Veth aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 augustus 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
M.H. Trompstraat 16
Amsterdam 4 Aug. 1914
Zeer geachte Heer Witsen,
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Hartelijk dank voor uw schrijven.
Het is jammer dat de motie tegen Holst indertijd wél in de kranten gekomen is,
doch nu niet deze herroeping. De geheele plompe herrie wordt als altijd, voor de
lezers slechts van eén kant belicht. Zou het geen overweging verdienen een sober
bericht aan de kranten, vooral aan de Telegraaf te zenden, waarin het verloop der
zaak naar waarheid wordt weergegeven?
Intusschen dank ik u voor uw steun. Wij die waarlijk niet in alles
[1:2]
met Holst meegaan, moeten trachten het kunstleven te bewaren voor ordinair gedoe
als dit, en het is daarom verheugend dat de meerderheid dat toch inziet. Als het ook
maar naar buiten éven blijkt!
Intusschen na beleefde groeten
uw
Cornelis Veth

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 5 augustus 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Baarn, 5 Augustus 1914.
Waarde Witsen,
Alleen om dat Mevrouw en gij zelf in der tijd de goedheid hadt ons uit te noodigen,
gaf ik toestemming tot het verzenden van het verzoek betreffende tijdelijke
huisvesting.
Komen wij nu nog voor langer tijd in deze periode naar Amsterdam,
[1:2]
dan zullen wij ons waarschijnlijk van elkaâr scheiden en hoop ik alleen, voor enkele
dagen, misschien nog uw gast te mogen zijn. In elk geval kom ik U dan bezoeken.
Mijn drie kinderen gaan naar ‘de grens’, als soldaat of bij het Roode Kruis.
Met hartelijke groeten, aan Mevrouw en aan je zelven
t.t.
K.J.L. Alberdingk Thijm.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 7 augustus 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
den Haag 7 Augs. - 14
Beste Willem,
Coba ontving je brief, ik las ze ook. Het is te hoopen dat de menschen in
Amsterdam een beetje rustiger beginnen te worden. Hier is wel een kleine
ontspanning merkbaar, dat je soms eenig zilver geld kunt terug krijgen van
bankpapier. Als ieder maar kalm met dat geld was gebleven, dan was er niets aan
de hand - hoe heftig, de toestand is onbegrijpelijk en afgreiselijk! Dat wij zoo iets
beleven, wie had het kunnen denken.
Haverman sprak mij erover dat je je voorschot voor de Teeken mij. wel zoudt
willen terug ontvangen.
Ik heb daarvoor het Spaarboekje van de Holl. Teeken mij. bij de N.V. de
Zuidhollandsche Credietvereeniging te 's Gravenhage nagezien, er staat: Bedragen
tot f 100- zijn dagelijks zonder voorafgaande opzegging opeischbaar, mits slechts
éénmaal per week van het zelfde boekje, - van f 100- tot f 300- met acht dagen en
hoogere bedragen met één maand voorafgaande opzegging. De opzegging vervalt
wanneer het geld niet op den bepaalden dag is opgenomen.
Het komt mij voor dat je als volgt hebt te handelen:
je maakt op hetgeen je te vorderen hebt, schrijft dat op in gesloten briefje en zend
het Blommers te Katwijk a/zee ter teekening. Het nummer van het Spaarboekje is
o

N 7486. Onder de tegen woordige omstandigheden raad ik je aan de Z.H.
Credietvereeniging vooruit te vragen of je dan of dan dat geld kunt ontvangen en
hun antwoord af te wachten. Het Spaarboekje zal dan wel op het Kantoor tegelijk
met de invordering moeten worden vertoont voor de afschrijving. Ik hoop dat dit
duidelijk is.
Haverman sprak er over om het heele bedrag mogelijk op te vragen,
[1:2]
maar dat lijkt mij onder de tegen woordige omstandigheden niet gewenscht; en zou
ook door het heele Bestuur moeten worden goedgekeurd.
Dat de tentoonstelling niet door gaat is van zelf sprekend, wat is nu een teekening,
wat een schilder? Er bestaat alléén nog maar soldaat. Jouw jongen moet ook mee.
Paul is al van 't begin onder de wapenen
zijn adres is
e

47 Bataljon L.W.
1 Compagnie
Rijswijk bij Woudrichem
De hemel spare ons in de strijd, en mogen onze lieve betrekkingen behouden terug
komen!
Hartelijk gegroet met Marie ook van Coba en een hartelijke handdruk van
je
W.

Alphons Joannes Maria Diepenbrock aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 10 oktober 1914
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
10 Oct. 1914
89 Joh. Verhulststr.
Beste Wim,
Onze vriend Karel is in groote financieele moeilijkheden gekomen ten gevolge
van allerlij tegenspoeden. De verkoop van zijn huis, waartoe hij zich verplicht voelde,
is ten gevolge der oorlogscrisis weder afgesprongen. Nu willen enkele vrienden
hem helpen om uit deze ellendige toestand te geraken dat hij zijn schulden kan
betalen
[1:2]
en voor goed uit de zorg te komen en kom ik jou ook uit hun naam vragen of je
geneigd zoudt zijn daaraan mede te helpen door bijv. 10 maanden lang een bijdrage
van f 5. tot f 25 te geven of een bijdrage ineens. Het is een vreeselijke tijd dien wij
thands beleven en er is zooveel te helpen. Niettemin doe ik een beroep op je
vriendschap voor K. Tevens wilde ik je vragen of je vriend van Weezel mischien
ook iets zou willen doen. Schrijf je me even een paar woorden.
Hartelijke groeten aan U beiden
als steeds t.t.
A. Diepenbrock

Willem Witsen aan Alphons Joannes Maria Diepenbrock
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 oktober 1914
Verblijfplaats: NMI, inv.nr. 273/128-09

[1:1]
Oosterpark 82
17 October 1914
Beste Fons,
Uit den Haag komende vond ik thuis je briefje. Het spijt mij verschrikkelijk dat ik
niets kan doen op 't oogenblik voor onzen genialen vriend. Inderdaad verkeer ik
door dien vervloekten oorlog in 'tzelfde geval
[1:2]
als hij met dit verschil dat ik geen huis heb dat 'k kan verkoopen, - 'k verdien niets
meer en heb nooit de voorzorg genomen om iets weg te leggen. Mocht 'k iets kunnen
doen door werk af te staan (maar wie wil 't hebben?!) dan gaarne. Met van Wezel
zal 'k eens er over praten als 'k hem zie.
Met hartelijke groeten
t.t.
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Wim.

Alphons Joannes Maria Diepenbrock Aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 oktober 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
A. 18 Oct. 1914.
Beste Wim. Dank voor je brief. Ik begrijp het zeer goed dat je juist in dezen ellendigen
tijd niet in de gelegenheid bent, zooveel anderen hebben mij het zelfde geschreven.
Toch zijn wij erin geslaagd al op de helft te komen (± f 1100), en met het resultaat
r.

al tevreden. K.'s oom D Cuypers heeft in Valkenburg
[1:2]
een huis voor hun dat zij kosteloos kunnen bewonen en wil ook de kosten der
verhuizing dragen - , zoodoende is er wel kans dat K. uit deze klem raakt en er weer
bovenop komt. Hij is in een slecht vaarwater geweest, wat een tijd. Wat zal het einde
van dit alles zijn. Gelukkig degenen die dit niet meer beleefden. Ik hoop dat jij het
ook te boven komt.
Hartelijke groeten ook aan je vrouw als steeds
je vriend
Fons.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 oktober 1914
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 18 Oct. 1914
Beste Willem,
Ik hoop dat je dit laatste kistje als een herinnering aan onze oude vriendschap
zal willen oprooken, 'k vond 't zoo moeielijk om zoo plotseling op te houden; 't is al
beroerd genoeg. Wat 'n toestand met die vluchtelingen! Gisteren hebben wij - 't
Arti-Bestuur - twee
[1:2]
ons onbekende belgische schilders met hun vrouwen en zoontje, die waren komen
loopen van Gent tot Terneuzen door de duitsche linie heen, en van daar per boot
naar Vlissingen waren getrokken en bij Toorop in Domburg overnacht hadden en
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'n introductie van Toorop bij ons meê brachten - voor een paar dagen logies bezorgd:
Maandag worden zij opgezonden naar 't Noorden! Marie en ik gaan waarschijnlijk
naar Amerika als we heelhuids overkomen: er is daar allicht meer te doen voor mij
dan hier. Als 'k kan kom 'k nog afscheid van je nemen.
Veel hart. groeten van ons beiden
je
Wim.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 8 november 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 8 Nov. - 14
Beste Willem,
Heden morgen kwam de Rouville bij me, hij kwam juist van den Heer Kapteyn
van de overkant. Hij had daar gezien je portret van dat dochtertje en was daar zeer
over uit. De Rouville (je kent hem misschien niet) een schilder met talent) is een
bewonderaar van je werk, hij vond dat je inzending voor de ballotage een beetje
moest uitgebreid worden niet omdat die inzending (3 stuks) niet voldoende was,
maar om de gunstige meening nog wat aan te dikken. Hij wilde dat portret van
Kapteyn meer gezien werd en vroeg mij van morgen daarvoor stappen te doen. En
dan ook je portretje van Cobi dat wij hebben, ook erbij te doen.
[1:2]
Wanneer je je daarmede vereenigen kunt schrijf dan ommegaande aan den Heer
Kaptein dat je dat portret er gaarne bij wilt hebben. Hij vindt dat goed, - als je het
wilt.
En schrijf het mij ook ommegaande dat je het wilt, dan laat ik het nog halen en
naar Pulchri bezorgen te gelijk met Cobi's portret.
Dus ommegaande antwoord s.v.p. aan den Heer Kaptein en aan mij.
Afgeloopen - en hartelijk gegroet aan je beide ook van Coba
je vriend
Tholen

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 18 november 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 18 Nov.1914.
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B.W.,
Jammer dat jullie het bezoek weer moeten uitstellen. 30 Nov. moeten wij uit, den
daaropvolgenden dag ook. Maar waarom moet het juist een Maandag zijn? Behalve
30 Nov., 1 en 2 Dec. kunnen jullie wat ons betreft altijd komen. En stel het nu niet
te lang uit, want dan krijg je weer de drukte van kaartjes koopen, pakken &c.
Tot spoedig, hoop ik.
Hartelijke groeten voor beiden van
Arthur.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 25 november 1914
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 63; microfiche nr.
105/145

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 25 nov. 1914
Beste Jan,
Je zal wel een uitnoodiging ontvangen hebben van de commissie voor de
kunstbeschouwingen in Arti om met een klein aantal onzer besten eenige werken
in te zenden voor de kunstbeschouwing in December. Wellicht heb je dat papiertje
nauwelijks in gekeken en het ter zijde gelegd. Althans onze Secretaris, Rueter, zeide
mij heden nog geen antwoord van je ontvangen te hebben. Kijk 's, de zaak is zóo:
wij doen ons uiterste best om bepaald
[1:2]
goede dingen te laten zien buiten de gewone tentoonstellingen en
kunstbeschouwingen die gedoemd zijn om slecht te zijn door de medewerking van
de vele inferieure leden. Wij hebben daarom een tiental onzer beste kunstenaars
uitgenoodigd en zelfs onze goede oude Allebé heeft zijn medewerking beloofd!
Derkinderen heeft helaas niets maar de overigen, ook Isaac Israëls, doen meê. Nu
zou 't mij persoonlijk en vele anderen natuurlijk een groot genoegen zijn als je ons
bij deze gelegenheid zoudt willen helpen. Je hebt zóoveel mooie teekeningen
gemaakt en als je ze zelf niet meer in je bezit hebt,
[1:3]
kun je ze gemakkelijk leenen! Je bent in goed gezelschap en behalve den avond
van de kunstbeschouwing blijft de collectie twee dagen te zien.
Hoe gaat 't tegenwoordig in deze ellendige omstandigheden. Waarschijnlijk gaan
mijn vrouw en ik begin Januari naar San Francisco - als we ten minste heelhuids
overkomen!
Schrijf mij eens of wij op je mogen rekenen?
Met beste groeten
je oude vriend
Wim
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Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 30 november 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 30 Nov. '14
Beste Wim,
Als jij me iets vraagt kan en wil ik geen neen zeggen. Ik zal dus een acht à tien
teekeningen sturen, studies voor geschilderde of gelithografeerde portretten. Maar
zou jij dan willen zorgen voor de krijtteekening van Allebé, die ik teekende voor een
niet-uitgevoerde lithografie en die op de Academie hangt? Derkinderen zal je die
wel willen afstaan. De anderen stuur ik uit Bussum. Maar is het goed als er twee
heele groote studies voor levensgroote kniestuk-portretten bij zijn? Het is alles
geëncadreerd.
Van den zomer ben ik vijftig jaar geworden en ik wou dien dag graag enkel oude
vrienden om me heen zien. Toen mijn vrouw naar A.
[1:2]
toog om jou en je vrouw uit te noodigen, vernam zij daar dat je in Venetië waart,
hetgeen ons erg speet.
Een mooie aquarel van je op Arti! Zeg, heb je niet een gids noodig als je naar
San Francisco gaat? Ik ken Amerika een beetje en zou graag mee gaan! als je me
er een emplooi of opdracht kunt bezorgen.
Hartelijke groeten van huis tot huis
your old
Janpiet.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [30 november 1914]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
B.W., We gaan niet voor Januari weg dus zal 'k graag de zending van je boek te
gemoet zien. Ik dank je ook nog wel voor je brief - 'k geloof ook dat betere tijden op
handen zijn maar als we naar San Francisco gaan is 't alleen voor de tentoonstelling
- niet zoo zeer om daar te werken. Dat had 'k wel graag gewild maar er is daar ook
niet veel te doen, geloof 'k. Ik heb echter nog niets definitief gehoord - maar 't is wel
waarschijnlijk dat we gaan. In ieder geval kom 'k nog in den Haag en afscheid van
je nemen.
Met hart. gr. aan je drieën van ons beiden
je
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Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [3 december 1914]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Beste Willem,
Hartelijk dank voor de toezending van je boek. In rustiger dagen hoop 'k het met
aandacht te lezen. Voor 't einde van het jaar kom 'k nog wel in den Haag om afscheid
van je te nemen.
Hartelijk gegroet met je drieën van ons beiden
je
W.

Jean François van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 4 december 1914
Verblijfplaats: Museum Meermanno-Westreenianum, inv.nr. VR 042 A 01-232
fol 265

[1:1]
'S Gravenhage 4 Dec. '14
43 Van Boetzelaerlaan.
Zeer geachte Heer Witsen,
Mijn vrouw en mijn moeder zijn beide vanmiddag door mij uitbesteed op het
en

Voorhout. Zij blijven daar geïnterneerd tot den 19 Dec. Tot dan hebben de goden
(dii minores!) hier tijd, na te denken over hun raadsbesluiten.
Nu hoop ik wel, dat er niets gebeurt, maar een reçu ontving ik op mijn vraag toch
niet. Als U dat geen bezwaar vindt, is mij dat natuurlijk evenveel waard als een reçu.
Maakt U het beiden goed? De kinderen zijn in spanning! Vanavond kwam de
zwarte knecht strooien!
Met hartelijke groeten van huis tot huis
Uw
VRoyen.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 december 1914
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 31

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Oosterpark 82
5 Dec. 1914
B.M., Ontving heden ochtend je brief en was zeer verrast. We verheugen ons in je
bezoek; 'k zal je in den loop van de volgende week schrijven welke dag ons het
beste uit komt. Ik denk, Dinsdag 15. Wij gaan wel waarschijnlijk weer op reis maar
pas in Januari, naar Amerika of liever Californië.
Beste groeten
je
Wim

Sieger Jan Baukema aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 18 december 1914
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Arnhem 18 Dec. 1914.
Beste Witsen!
Toen ik gister avond je benoeming las tot Jurylid van de Tent. te San Francisco,
dacht ik: wat een boffert, dat jog de Vries om die reis met W. mee te mogen maken
- 'k wou, dat ik in zijn plaats was. Wat zou dat een echt, ouderwetsch, gemoedelijk
reisje kunnen worden.
Doch misschien gaat Marie mee en dan bent ge natuurlijk nog beter af dan met
mijn gezelschap. Ik
[1:2]
hoop dat dan ook zeer voor je.
Niet, dat ik de Vries geen gezelschap voor je vind, want ik ken 't jonge mensch
slechts van aanzien, doch je hebt met hem geen verleden en..... als wij samen zijn
dan is dat: genieten, tenminste wat mij betreft.
Ik heb voor de Tent. niets ingestuurd; vergat het. Doch in 't vervolg zend ik op
alle mogelijke exposities in, want ik heb nu al mijn tijd aan mij. 'k Heb
[1:3]
n.l. in Juni (einde van den Cursus aan de Teekenschool alhier) mijn ontslag als
leeraar gevraagd; had daar later, toen de oorlog uitbrak, spijt van, doch kon er niet
op terug komen, daar mijn opvolger reeds benoemd was.
Later keerde zich echter alles ten beste. 'k Kreeg 3 portretten te schilderen; 3 te
teekenen en 3 schilderijen besteld (drie zal mijn geluksgetal worden) van iemand
uit Chicago, die mij vroeger in Friesland
[1:4]
gekend heeft & veel geld heeft verdiend.
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Hij heeft mij ook het vooruitzicht geopend op meerdere bestellingen voor zijne
vrienden.
En hoe gaat 't Marie & jou? Van Hofker hoorde ik voorloopig alles goeds.
Bij ons is ieder hupsch en wat mijzelf aan gaat, ik gevoel mij gelukkig & heb een
schik als een oude vetborstel.
Het is gewoonweg heerlijk, vrij te zijn & iederen dag te kunnen schilderen.
Hartelijk beide gegroet,
S.B.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [19 december 1914]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
B.W.,
A.s. Woensdag kom 'k in den Haag en hoop je tusschen 2 en 3 even te bezoeken.
Schrijf me even of 't je schikt. Ik moet dien dag vele vrienden gaan bezoeken en
heb nog een vergadering zoodat 'k geen ander uur heb.
We gaan 30 dezer scheep met de Nieuw-Amsterdam naar New York. Dat is dus
al heel gauw en met al die Zon en feest dagen deze week kan 'k niets doen! Tot
Woensdag dus hoop 'k.
Veel hart. gr. aan je allen van ons beiden
je
W.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw-Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 31 december 1914
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] New-Amsterdam
31 dec. 1914
Wanneer deze weggestuurd kan worden weet 'k in de verste verte niet maar ik zal
maar vast beginnen. Marie ligt nog in haar kooi; ze heeft van nacht absoluut niet
geslapen door al de emoties en de agitatie van gisteren. Ze heeft op haar bed
ontbeten en blijft er nog maar wat in. Ik ben nu in de smoking room op 't promenade
dek. Het schip slingert en deint zoó dat 'k geen kans zie om goed te schrijven. Van
nacht nadat wij om half 12 waren weggevaren,
[1:2]
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hebben we aan de Hoek stilgelegen maar om half 7 merkte 'k weer beweging en
nu zijn wij al 'n paar uur in volle zee. 't Is wel 'n beetje 'n mal gevoel dat we elk
oogenblik op een mijn kunnen loopen! Die verraderlijke dingen, zelfs als je ze zou
zien, suggereeren geen idée van verschrikking en als 'k die prachtige wilde zee
aanzie, is 't zelfs moeielijk om aan mijnen te denken - alles is zoo grootsch en
prachtig en vol majesteit! 't Andere is zoo klein en gemeen en heeft met de natuur
niets uit te staan. De schuld zit in het duivelsch bedenksel, de heerlijke zee is er
vreemd aan. Ik kan je met geen
[1:3]
mogelijkheid eenige beschrijving geven van de boot. Tot nog toe kende 'k alleen de
booten die naar Londen varen. Dat zijn echte booten en 'k heb mij ook deze zoo
voorgesteld. Maar dit is heel wat ànders! 't Lijkt meer op een gezellig hotel en alles
is even practisch en luxueus ingericht. Alleen door de voortdurende breede deining
merk je de tegenwoordigheid van de zee want de ramen zijn van gekleurd glas, ook
in de cabins, zoodat als je de zee wilt zien je absoluut naar 't dek moet. 't Zal nog
wel wat duren voór 'k den weg een beetje ken - 't is net 'n doolhof, aldoor maar
gangen en trappen en deuren in 't oneindige! Toen wij gisteren overstapten op 't
plein, wachtte ons een verrassing! Hans, Marthe gingen naar 't station om ons
goeden dag te zeggen. En 's avonds op de boot waren zij weer! Mevr. Engelbrecht
was meê gegaan - maar E. is niet gegaan, had dienst in Maastricht. En daar zagen
we opeens Rud met Hans en Marthe & Wouter! Natuurlijk eén van de redenen dat
M. niet geslapen heeft! Maar 'k ben blij dat de brouille is bijgelegd hoewel M. en
Marthe tóch nooit met elkaar overweg zullen kunnen. Nu ga 'k weer eens naar
Marietje kijken en schrijf later wel meer. Ik heb nu 'n heeleboel tijd! Er zijn niet veel
e

e

e

passagiers, 50 1 , 70 2 en 100 3 klas.
[2:4]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
New Amsterdam
31 dec 1914
We hebben zooeven een aardig incident gehad: we zijn aangehouden door een
Engelsch politie schip; er kwamen twee eng. officieren aan boord en dat ging niet
zonder moeite want hun boot moest zóó manoeuvreeren dat die heeren de valreep
konden pakken en er stond nog al zee; 't heeft wel anderhalf uur geduurd en telkens
moesten passagiers (waarschijnlijk Duitschers) zich verantwoorden op de
e

commandantsbrug - meestal 3 klas passagiers met erge ongeruste gezichten. Maar
't is goed afgeloopen ze konden allemaal doorgaan. Aan stuurboord zien we de
Eng. kust (bij Dover)
[2:5]
en er liggen ontelbare schepen. - Onze lunch was goed (enorme keuze van allerlei
gerechten) en wij zitten aan de kapiteins tafel maar de kapitein was er niet; hij blijft
op post, boven, zoolang het mijnengevaar duurt.
Marietje is nu wat gaan liggen op de sofa van onze cabin. Ik hoop dat ze wat kan
slapen! We hebben twee kooien boven elkaar, zìj boven ik onder, en een sofa. 't
Regent dat 't giet en al de zeelui loopen in natte oliejassen. De zee verandert
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voortdurend van kleur, nu is 't de echte grijze noordzee, bij bruin af. Van morgen
was hij donker blauw als de middellandsche. De jonge
[2:6]
de Vries die de commercieele belangen van de Tentoonstelling gaat
vertegenwoordigen, en die door ons comité benoemd is, zit tegen over mij aan tafel.
Verder 3 Amerikanen en eén Amerik. vrouwtje dat uit Berlijn komt en naast Marie
zit, aan mijn rechter hand.
De Vries kwam mij daar juist roepen om de krijtrotsen van Dover te zien. Prachtig
mooi gezicht in de avondschemering. De zon gaf vuurroode lichten tusschen de
donker grijze wolken, de rotsen als 'n silhouet daar tegen wit en onder alles grijze
nevel. Hier en daar oorlogs schepen met zoeklichten. De Potzdam zijn we zooeven
gepasseerd, die viert dus ook 't oude in 't nieuwe op zee! Dat zal van avond voor
jullie ook geen prettige oudejaars avond zijn, met de meisjes weg en de zorgen over
ons! Ik wou dat 't al 'n beetje verder was en 'k je goede berichten kon sturen - maar
deze brieven krijg je niet voor ¾ in Januari en geeft 't voor 't oogenblik toch niets.
Die gedachte kwelt me 'n beetje omdat 'k je je zorgen voor 't oogenblik (en speciaal
van avond) niet kan ontnemen. Daar is niets aan te doen. Ik schrijf dit dan ook meer
als 'n dagboek dat je - àls je 't krijgt, wel zal interesseeren. En dan is 't toch noodig
dat je weet, hoeveel verdriet 'k heb van je laatste brieven waarin je mij stroefheid
verwijt en waaruit zoó klaar blijkt dat je me toch eigenlijk weinig kent! Dan verwondert
't wel juist van jou omdat je óók zoo bent en dikwijls stroef lijkt terwijl ik toch wel
weet hoe diep je alles voelt en hoe goed je 't altijd meent met denzelfden goeden
wil die ik in mij voel, om, ten koste van je zelf 't voor anderen makkelijk & goed te
willen!

[1915]
Willem Witsen aan Arnold Marc Gorter
Plaats: San francisco
Datum: [februari? 1915]
Verblijfplaats: Particuliere collectie Paul Gorter

[?:?]
De deur die je op de achterzijde ziet blijft gesloten, behalve bij officieele
gelegenheden. De toegang tot de fine arts building is door de hoofd ingang aan
beide zijden van 'n enorme hall waar beelden staan en enkele decoratieve doeken
hangen. Daar moet men parapluien en stokken afgeven en van daar uit kan men
e

circuleeren door al de afdeelingen. Daar onze section nog niet àf is (voor de 4 zaal
is nog altijd het burlap niet gearriveerd) en wij links van Zaal A grensen aan Hongarije
en rechts aan Argentinië, welke beide zalen nog geheel leeg zijn, hebben wij tijdelijk
deze deur opengesteld met 'n guard erbij als toezicht en om de menschen te
weigeren die hun parapluie of stok niet hebben afgegeven in 't hoofdgebouw. In de
Amerikaansche afdeelingen is het burlap bespoten met roode en groene en donker
bruine waterverf. De zaal van Whistler is behangen met wit mousseline over 't
oorspronkelijken burlap. De zaal van Duveneck is donker rood, andere zalen zijn
donker groen, waarbij daar de coat heel licht groen of rose is.
Ons burlap doet 'n beetje flets en over 't algemeen en vooral voor onze hollandsche
schilderijen die over 't geheel genomen tooniger zijn (gelukkig) dan andere, is dat
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grijs & paars niet gelukkig. - Ook de gele band doet niet mooi. Er zijn te veel kleuren
in onze zalen. Het lila van de gordijnen en kussens is mooi en die groene banken
is 'n succes, vooral omdat nergens anders banken zijn, noch buiten noch in de
andere afdeelingen en de menschen zijn allen doodmoe door 't slenteren op die
reuzen tentoonstelling en vallen bij ons aanmechtig neer! Voorloopig stuur 'k je maar
alleen deze zaal.
[?:?]
[Tekening van wand met genummerde kunstwerken; eronder lijst met namen van
de kunstenaars:]*
1, 4, 11, 8 zijn stoplappen
Naast 2 links en rechts van 12 zijn deuren
Die naast 12 is dezelfde deur als die naast Pieters
[hieronder drie kolommen]*
[linker kolom]
1 Vlaanderen
2 Is. Israëls
3 Blommers
4?
[midden kolom]
5 Haverman
6 Th. Schwartze H.M. de Koningin
7 Bauer
8 ? 9. Is. Israëls
[kolom rechts onder]
10 Blommers
11 Mej v.d. Willigen
12 v.d. Weele
[einde kolommen]
[?:?]
[Tekening van wand met genummerde kunstwerken; eronder lijst met namen van
de kunstenaars:]*
[hieronder drie kolommen]*
[linker kolom]*
1 Koster
2 du Chattel
3 Ives Browne
4 Akkeringa
5 Tholen
6 [accolade met 7]
7 Bosse
8 Nakken
9 Monnickendam
[midden kolom]*
10 Wandscheer
11 Martens
12 Garjeanne
13 Jurres
[kolom rechts]*
14 is 'n steenen portiek
om de deur
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6 hangt op 'n branddeurtje, in 't kastje br.slang
[vanaf hier over breedte midden en rechter kolom]*
Daardoor kon 'k Monnik niet direct naast
de deur hangen. Mooi symetrisch is 't niet
maar 'k kon er niets aan doen. Overigens
zijn deze wanden even mooi van licht
als de anderen, tot in de hoeken toe.
[einde kolommen]*
[?:?]
Deze licht gewelfde coat is fijn licht n.l. beplakt met grijze vellen papier warm grijs
die later bespoten worden met 'n soort kalk.
[Tekening van wand met genummerde kunstwerken; eronder lijst met namen van
de kunstenaars:]*
[hieronder twee kolommen]*
[kolom links]*
1 Moen
2 Zoetelief Tromp
3 Steelink
4 v. Essen
5 Krabbé
6 Bastert
7 Gorter
8 Witsen
[kolom rechts]*
9 Deutman
10 Berckemeier
11 Mastenbroek
12 Alb. Roelofs
13 Garms
Een en twee zijn stoplappen
Naast 13 is 'n deur naar Hongarije
[einde kolommen]*
[?:?]
In de Amerikaansche afdeelingen is deze coat licht groen of roze en ook wel als de
onze. De onze is 't mooist!
[Tekening van wand met genummerde kunstwerken; eronder lijst met namen van
de kunstenaars:]*
hieronder twee kolommen]*
[kolom links]*
1 Pieters
2 Goedvriend
3 Dijsselhoff
4 Th. Schwartze
5 Krabbé
6 Breitner
[kolom rechts]*
7 Mesdag
8 Witsen
9 Gort[bi[?]er
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10 v.d. Tonge
Twee & negen zijn stoplappen
Naast 1 is 'n deur
Tien hangt evenals twee op de anderen
kant op 'n vooruitstekend gedeelte
[einde kolommen]*
[?:?]
Onze vrienden die je dit mocht laten zien, kan je de verzekering geven dat ze allen,
zonder uitzondering goed hangen. - 't Licht is prachtig ook 's avonds electrisch. 't
Verschil van plaats was voornamelijk afhankelijk van de grootte en van de formaten.
't Spreekt van zelf dat 'n schilderij van Garms b.v. niet kan hangen op de plaats
waar jij hangt, en omgekeerd. 't Is altijd 'n moeielijke kwestie, niet? en ondankbaar
ook, al 't werk dat je er aan hebt. Maar in dit geval was de plaatsing buitengewoon
moeielijk omdat er zooveel groote schilderijen zijn en heel weinig goede kleine.
Ik kan je zeggen dat 'k in 't begin met m'n handen in m'n haar heb gestaan. Er is
e

ook te veel voor de ruimte. Ook moest ik de 4 zaal gelijktijdig uitzetten om te weten
hoeveel 'k kon bergen. Daar staan ze nog omdat we doordat 't burlap maar niet
komt, daar niet voort kunnen. Die zaal is nu met gordijnen afgesloten zoolang van
e

de grafische afdeeling. Ook de zalen links en rechts van de 4 zijn nog leeg.
De beeldhouwerken staan voor 't grootste gedeelte in de grafische sectie. Gelukkig
e

dat daar plaats was! In de 2 zaal staan alleen twee bronzen aan beide uiteinden
e

e

van de bank. Die 2 zaal is even goed als de 1 . v.d. Waay prijkt daar in 't midden,
ook Oldewelt en Mastenbroek. Daar hangt ook o.a. Frankfort & v.d. Maarel, Bastert,
e

Wiggers Surie, Weyns etc. 't Geheel is heel goed, even goed als dat van de 1 zaal.
Van Bosse, den decorator van de Holland building en van Ledeboer die onder hem
r.

werkt, heb 'k, op verzoek van M Torchiana, drie schilderijen geplaatst. Twee kleine
e

van Bosse en eén van Ledeboer. Dat laatste komt in de 4 zaal.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [New York]
Datum: [tussen 14 en 20 juli 1915]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 33

[1:1]
Holland-America Line
R M.S. New Amsterdam
B.M., Uiterlijk half Sept. zijn wij weer thuis als de mijnen en submarines ons met
rust laten.
Hartelijke groeten van ons beiden
je
W.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
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Datum: 1 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] Nieuw Amsterdam
1 Jan. 1915.
Al krijg je dezen pas over 'n week of drie, 'k kan vandaag toch niet anders dan je
het allerbeste toewenschen lieve Cobi, in dit jaar, voor jou en Bram en Cobaatje en
Tholen en allemaal! Dat jaar zal ook wel veel goeds brengen en veel naars zooals
't altijd gaat maar meer dan het allerbeste kan 'k je niet toewenschen! Gisteren
avond hebben we na 't diner, met z'n vieren gezeten in de smoke room; dat is een
van de gezelligste vertrekken aan boord, - heel groot en ruim en goed geventileerd
en je kunt er alles krijgen. We zaten met die duitsch-amerikaansche en met de Vries.
Aan de conversatie
[1:2]
heb ik niet meê gedaan, 'k versta niet wat er gesproken wordt en ben te verlegen
om zelf wat te zeggen in het Engelsch. Maar Marietje is daar heel gemakkelijk in,
zooals in alles! En de Vries is zeer sociable en aardig. Van nacht hebben we beiden
'n tamelijk goeden nacht gehad. Van morgen om 8 werden we geroepen voor ons
bad; maar daarna zijn we allebei weer in kooi gegaan vanwege de hooge zee. We
zijn pas om 12 opgestaan en konden met de lunch niet veel eten. We hebben wat
op 't dek gezeten maar Marietje voelde zich niets lekker en heeft 'n begin gehad
van zeeziekte. Nu ligt ze rustig op de sofa, en voelt zich veel beter. De Vries en ik
voelen ons ook niet als gewoonlijk hoewel wij nog niet zeeziek zijn geweest. Maar
ik heb al
[1:3]
oogenblikken gehad dat 'k dacht dat 't komen zou, zoo licht in 't hoofd en naar in de
maag! Als 'k op 't achterdek stil zit en naar de zee zit te kijken gaat 't best, maar
binnen zooals nu (in de rookkamer) vind 'k dat vreeselijke gehobbel niet voortdurend
aangenaam. Maar je moest die zee ook zien! 't Is ruw weer volgens 't officieele
bulletin (sea: rough) en om 1 uur waren we bij de Iersche kust. Nu zijn we in de
Atlantische Oceaan en dat is wel nog heel wat anders als de Noordzee. Die zee is
ontzettend mooi, grijs blauw groen met golven als duinen, met hooge witte koppen
en valleien ertusschen van wit schuim. 't Is 'n prachtig gezicht en ook die honderden
groote meeuwen die meê vliegen en zich maar laten waaien achter 't schip aan!
Morgen over 'n week moeten we in New York zijn - dat is nog 'n heele tijd als je je
niets lekker voelt! Vooral voor M. is 't wel om er tegen op te zien. Misschien wordt
de zee wat kalmer, morgen of overmorgen, dat is maar te hopen. Ze heeft geen
prettige verjaardag in dat opzicht! Hoewel ze 't heerlijk vind op de boot en op reis,
als ze zich maar niet ziek voelt! Gisteren was ze zoo goed en hebben we nog zitten
schaken; ze heeft 't van mij gewonnen, met 'n koningin vóor! Er zijn geen schakende
passagiers, 'k zie er nooit meer dan 'n stuk of 5-8 - en aan tafel hoogstens 20. Maar
ik sluit me niet aan! Soms spreekt er een mij aan, maar dan zeg 'k beg pardon? en
houd mijn hand aan m'n oor en als ze 't dan herhaald hebben zeg 'k O Yes of No
en daar is 't meê uit. Dat is niet erg engageant. Er is niemand bij die me aanstaat!
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Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 2 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] New-Amsterdam
2 Jan. 1915
Gisteren avond voelde ik me zoo naar dat 'k niet aan tafel durfde gaan. Ik ben om
7 uur naar kooi gegaan en heb geslapen tot van morgen 9. Niet aan eén stuk want
's av. om 10 heb 'k wat sandwiches laten komen en heb M. bijgestaan toen ze last
had van zeeziekte. Zij heeft van nacht op de sofa geslapen en ligt daar nòg. Ik heb
om 1 uur 'n flinke lunch gebruikt - de dames waren allen afwezig - en heb voor 't
eerst den kapitein ontmoet, aan tafel. 'k Voel me nu heel goed, hoewel nog niet
heelemaal normaal. De zee is van daag nog onstuimiger, heel donker grijs en de
golven zijn nog hooger en breeder dan gisteren.
[1:2]
De wind is Z.W. zoodat we er schuin tegen in gaan, en dat maakt dat de boot
ontzettend op en neer gaat. Maar als je in kooi ligt, geeft 't 'n heel andere sensatie
dan wanneer je op dek bent. De sensatie als je te bed ligt is ongeveer of je even
opgeligd wordt en dan achter over met je hoofd naar beneden in 'n afgrond valt heel
diep en daar blijft zweven en dan weer gaat stijgen met 'n snelheid van minstens
120 K.M. zóo hoog, dat je denkt dat je nu in de wolken moet zijn! Dan komt 't blijven
zweven weer en 't dalen, dalen, dalen, en weer stijgen, stijgen, stijgen, enz. tot er
'n oogenblik komt van absolute rust die evenwel niet lang duurt. Dan zijn er nog bij
bewegingen van rollen naar links & rechts onder 't dalen & stijgen door en stampen
en stooten. Het geheel is niet onaangenaam en ik word er gelukkig
[1:3]
niet misselijk van. 't Ergste is als je op de been bent en moet loopen. Dan is 't of je
in de rug geduwd wordt zoodat je haastig eenige stappen naar voren doet alsof je
van 'n helling af loopt en 't volgend oogenblik kun je bijna niet voor uit komen en
dan wankel je en maakt allerlei stappen die je niet bedoelt! Vandaar dat M. maar
blijft liggen, ze voelt zich heel goed en eet maar appelen en sandwiches, maar als
ze op staat wordt ze ziek. De steward die ons van morgen beiden in bed vond, zei:
't is wèl 'n hooge zee, maar 't stormt nog niet. Je kunt 't trouwens hebben met storm
dat als de wind achter is, je er heelemaal niets van merkt. Boven op 't dek, waar 'k
graag zit te kijken, zie je het schip steigeren tegen de golven en 't volgend oogenblik
staat 't op z'n kop! Daar hoor je niets dan 'n oorverdoovend lawaai van 't water en
't gieren van den wind waarin je allerlei stemmen denkt te hooren! 't Is en blijft heerlijk
om naar de zee te kijken en daar heb je ook frissche zeelucht en voel je weinig of
niets van 't dalen & stijgen zooals beneden. Als 'k er niet zulke koude voeten kreeg
zou 'k er den heelen dag kunnen zitten, 't is heerlijk die zee aan alle kanten zonder
eén schip; 't is of we alleen zijn op die groote oceaan. In 't kanaal en in de Noordzee
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zag je overal schepen, hier geen een. Maar 'k heb wel gemerkt dat er heel wat
praatjes in de wereld zijn waar niets van aan is. B.v. dat er twee booten vooruit
zouden gaan; dat we 's nachts zouden stilliggen enz. Dat gevaar voor de mijnen
wordt vreeselijk overdreven! Even voorbij Dover is 't gevaar al geweken en we
e

hebben alleen de 1 nacht in de waterweg stil gelegen. Sints Donderdag ochtend
stoomen we dag en nacht door en met 'n vaart! Dat 't gevaar bestond (in 't Kanaal)
bleek uit de omstandigheid dat alle reddingsbooten klaar gemaakt waren en de
kapitein op z'n post bleef. Ik wou maar dat 'k je kon laten weten dat 't mijnen gevaar
voorbij is!

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 3 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] New-Amsterdam
3 Jan. 1915
We zijn nu midden in 'n storm; voór op 't promenade dek staan de menschen te
kijken (het is met glas in koperen ramen afgeschoten) naar de reuzen golven die
angstwekkend komen aanrollen en waar 't schip met z'n boeg inschiet om zich
e

dadelijk weer op te richten en dan slaat zoo'n golf over 't voorschip (de 3 klasse)
heen over 't promenade dek en tegen de glazen! Dat promenade dek is half zoo
hoog als 'n huis van de waterspiegel af, je kan begrijpen hoe prachtig 't is om naar
dat spektakel te kijken. De wind loeit en giert ontzettend en zooeven vertelde 'n
Amerikaan dat 't de hoogste graad is van storm,
[1:2]
eén graad meer dan is 't 'n orkaan. Hoewel de zeeën enorm zijn en je wel voelt met
iets zeer buitengewoons te doen te hebben, had 'k me toch iets anders voorgesteld
van 'n werkelijke storm. Maar dat komt waarschijnlijk dat zoo'n groote boot er
bewonderingswaardig kalm door heen stevent en iedereen kalm blijft en 't heelemaal
niet gevaarlijk lijkt. Ik sprak een matroosje dat zei ‘U zal nog wel wat anders zien
als we door de banken gaan (over 2 dagen) dan hebben we kans op 'n orkaan en
misschien wel op 'n cycloon’. Maar 'k geloof dat-ie me bang wou maken - hoewel
hij slecht weer voorspelde, gisteren, en 't nu stormt. Gisteren avond is Marietje
[1:3]
meê aan tafel gegaan (alle andere dames waren afwezig!) en hebben we 's avonds
zitten schaken in de smoking room. Later heb 'k geschaakt met 'n meneer Enthoven
uit Amsterdam, naar 't schijnt 'n zeer musicaal man, die ook vroeger meê speelde
in Sempre Crescendo onder Joseph Cramer, en wel als concertmeester! We hebben
heel wat herinneringen opgehaald uit dien lang verleden tijd en dat is wel gek als
je tot 't bewustzijn komt midden op de Atlantische Oceaan te zijn. Hij speelt goed
e

schaak, ten minste hij heeft de 1 partij gewonnen, dat vind 'k prettig want dan moet
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'k m'n best doen. Marietje is nu heelemaal in orde en wandelt over 't dek in den
storm alsof ze altijd op zoo'n hobbelend schip geweest is! Maar 't is niet zonder
gevaar omdat 't dek zoo glad is van 't zeewater: dat bleek mij van morgen want 'k
gleed uit en zou leelijk gevallen zijn als 'k me niet had vastgehouden aan 'n stang!
Dat leven aan boord bevalt me wel; 't is heel gezellig en vol afwisseling. 't Is jammer
dat jullie er iets tegen hebben want jij en Cobaatje en Bram en Tholen zouden 't
toch ook heerlijk vinden, alles is zóó geriefelijk en er is 'n piano in de library, 'n heel
rustig, groot prettig vertrek, en 'n Japansche tea room boven op 't dek! Dan zouden
we samen Amerika kunnen zien! En of je nou naar Switzerland gaat of naar Amerika,
't is net 'tzelfde!

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 4 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] New Amsterdam
4 Januari 1915
Gisteren middag ben ik weer niet aan tafel geweest niet door zeeziekte maar omdat
r.

'k weer zoo'n pijn heb op dat oude plekje in m'n darmen en geen eetlust. M Enthoven
en ik spelen nu heel wat af. Tijdens 't diner heb 'k op hem gewacht in de rookkamer
en 's av. zijn we weer aan den gang gegaan. Van morgen is de zee weer veel kalmer,
de storm is bedaard, maar 't regent, zoodat 'k nog niet buiten ben geweest. Gisteren
heeft de boot maar goed 200 mijlen geloopen tegen den storm in; gewoonlijk over
de 300 en 't maximum is 400 - dat scheelt ons zeker weer
[1:2]
'n uur of 6 met aankomen. De Amerikanen hier noemen Marietje ‘quite a hero’ dat
r.

ze zich zoo goed houdt. De meeste dames zijn onzichtbaar. De zuster van M
Enthoven, Mevr. Matkin (ze is getrouwd met 'n Rus, cellist van naam in z'n land)
ligt den heelen dag in haar cabin en slikt voortdurend pillen! M. heeft haar willen
overtuigen dat ze er uit moet komen want afleiding is de beste remedie en de frissche
zeelucht op 't dek is ook heel wat aangenamer dan de benauwde atmosfeer van 'n
cabin. Maar ze wil er niet van weten; ze zegt: ‘U moet mìj vertellen wat 'k doen moet
op reis. Heb zoo veel gereisd! Ben op Cuba geweest!’ Dat doet natuurlijk de deur
toe.
[1:3]
Iemand die op Cuba is geweest! Nu gaat M. 't probeeren met de andere dames:
Mrs. Heinze (de duitsch Amerikaansche) is gisteren aan den lunch al aan tafel
geweest, wel bleek maar 't is zonder ongelukken afgeloopen. - Nu is er nog 'n famille
met kinderen, 'n dame die zich alleen maar vertoond heeft toen we nog in de Maas
en

lagen, den 1 avond. Of 't 'n duitsche is of 'n Amerikaansche is nog niet bekend.
M. gaat er nu eens op af.
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Zoo'n boot is toch wel 'n merkwaardigheid - je kunt er letterlijk alles krijgen, en
alles prachtig. Vooral natuurlijk wat voeding en comfort betreft, altijd versch brood,
heerlijk brood, krentenbrood, bruinbrood, van alles! alle mogelijke visch, vleesch en
wild; de heerlijkste appelen, mandarijnen sinaasappelen, bananen en prachtige
druiven. Drukkerij aan boord voor 't drukken van de menu's en programma's (altijd
muziek aan tafel en 's av. in de social Hall). 't Gekst vind 'k dat er altijd versche
bloemen zijn, 'k begrijp absoluut niet hoe die bewaard worden! Zoo'n reisje is bepaald
heerlijk hoor, en zoo opwekkend! Ook hebben we dagelijks bulletins van de
draadlooze telegrafie o.a. 't vergaan van de ‘Formidable’. - Morgen zijn we ongeveer
op de helft. - Als je de snelheid van de boot constateert, krijg je eenig idée van den
afstand, dag en nacht door met enorme vaart en je ziet niets, niets dan eindelooze
golven, 't is prachtig!!

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Nieuw Amsterdam, aan boord op weg naar New York
Datum: 5 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] Nieuw Amsterdam
5 Januari 1915
Gisteren hebben we nog geomberd en geschaakt en M. zit 's av. in den Social Hall
waar muziek is en de kaptein gezellig zit te praten. Van nacht is 't zoo'n weer geweest
dat we geen van beiden goed hebben kunnen slapen. We hebben nu al drie dagen
storm maar vandaag staat er op 't bulletin: ‘West gale’ dat is veel erger. Maar 't is
dan ook 'n lawaai en gestoot en gebolder en gegier! Het schip rolt vreeselijk en alles
kraakt en schudt dat je als leek denkt dat 't met schip en ons allen gedaan is. Je
begrijpt werkelijk niet hoe
[1:2]
zoo'n schip 't uithoudt! Maar de kaptein rookt zijn sigaartje in de smoke room en al
't scheepsvolk en de stewards nemen er geen notitie van en wij, passagiers, doen
nu ook maar of 't vanzelf spreekt en inderdaad, als je bezig bent, merk je 't soms
niet eens. Maar we zijn vandaag maar 163 m. vooruitgegaan dat is 'n pieter klein
beetje tegen den storm in en als 't zoo blijft zijn we de volgende week nog niet in
New York. M. is van daag met den kaptein meê geweest in 't ruim waar duizenden
canarie vogels zitten te zingen. Die komen uit Duitschland en worden uitgevoerd
naar Amerika.
[1:3]
r.

Van avond heb 'k weer geschaakt met m Enthoven maar nu is hij gaan kaarten:
bridge waar ik niet van houd. 't Is al bij half elf maar 'k ben zooeven naar den social
hall geweest en in den cabin maar 'k kan M. nergens vinden. Waarschijnlijk is ze
bij Mrs. Heinze of bij Mrs. Matkin, ze is dan hier en dan daar en maakt zich overal
verdienstelijk. Ik zie er bepaald tegen op om naar bed te gaan met dat weer! Je
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moet die zeeën zien die dat groote schip laten dansen en hobbelen & rollen of 't 'n
notedopje was! Van morgen hebben we er naar staan te kijken, dan is 't wel prachtig
en imposant maar 's nachts, als je 't alleen voelt en hoort is 't bepaald akelig! Ik
verlang er ten minste hard naar dat 't weer wat kalmer wordt! Gelukkig zijn we niet
zeeziek; M. alleen den eersten dag, even - maar 'k voel me toch niet lekker, 't rooken
smaakt me niet, b.v. en 'k ben toch heel voorzichtig met eten, door dien pijn in de
darmen. Ik hoop dat je gauw eens zal schrijven hoe 't bij jullie gaat; maar 't zal nog
wel 'n poosje duren, tenzij je 't al gedaan hebt met de Potsdam. Die gaat morgen
weg. Daar komt Marietje met Mrs. Heinze. Ze hebben in de tea-room gezeten, hier
naast. Nu schei 'k er ook maar uit en ga naar bed, - 't is elf uur. De klok wordt elken
dag 'n half uur vervroegd. Bij jullie is 't nu ± ½ twee.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 6 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] New Amsterdam
6 Jan. 1915
Van nacht werden we wakker door 'n hevige schok en bonken en trillen van de boot.
M. zei: ‘Wim’, - Ja? - ‘wat doet ie raar!’ (ze blijft altijd even kalm). Ik verwachtte niets
anders dan dat we naar de kelder gingen. Dat zijn heel beroerde oogenblikken als
je de overtuiging hebt dat 't uit is! Maar de schroef werkte door en 't deinen begon
opnieuw en 't beuken van de golven. Van morgen was 't weêr iets kalmer en de
wind gedraaid, maar noordelijk zoodat we den wind niet meer van voren hebben
maar op zij. Daarmeê is weer 'n
[1:2]
heel nieuwe periode begonnen want nu is ook de deining over de lengte as van de
boot, zoodat we nu wat ze noemen ‘rollen’.
Aan tafel (we eten in vierkanten bakken onder 't tafellaken, zoodat ieder 'n
langwerpig vierkant voor zich heeft waarin, bord, mes en vork - de glazen en
flesschen staan in beugels) aan tafel zeilt de waterkaraf en 't zuurstel, mosterd en
zout vaatjes, heen en weer, dàn naar je toe, dàn van je af. Als je stoel niet
onbewegelijk vastgeschroefd was aan den vloer, zou je achter over slaan en de
stewards die tafel dienen (er zijn er 300 aan boord) loopen of ze den wind in den
rug hadden, òf, nauwelijks tegen den wind
[1:3]
op kunnen, dat hangt natuurlijk af van de helling van den vloer. En van avond toen
we zaten te schaken in den smoking room, gingen één oogenblik alle stukken van
't bord! De wind is n.l. weer aangewakkerd, tegen den avond - en nu stormt 't er
weer lustig op los. Van ochtend was 't, voor 't eerst, zooveel kalmer, dat de dames
aan dek zijn geweest en M. permissie had van Mrs. Matkin om een klein meisje,
Anita, aan te kleeden en boven te brengen. Die kinderen hadden den cabin nog niet
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verlaten en nu van avond zijn we al 'n week aan boord! Dat kleine meisje, 'n snoes
van 'n kindje, heeft met den lunch, aan tafel gezeten tusschen M. en Mrs. Heinze
r.

en ik heb 'n doosje voor haar gemaakt van 'n appel. Van middag heeft M Enthoven
piano gespeeld en den social Hall, waar 'n vleugel staat. Hij speelde allerlei vreeselijk
moeielijke dingen van Chopin, Schumann, Mendelsohn etc. Meest bekende études
en impromptu's en ‘du meine Seele’ enz., met een geweldige vaardigheid en bravoure
- niet mooi. Van daag hebben we 223 gemaakt, dus weer 'n beetje beter, maar hij
kan met die storm maar met halve kracht gaan, anders zou er niets van terecht
komen. Morgen, als we de banken door zijn, krijgen we koû en waarschijnlijk kalmer
o

weer. Dat zal heerlijk zijn! Ik heb erge last van mijn doofheid, meer dan 'k dacht, 1
o

door al 't lawaai van de boot en den storm en 2 door 't engelsch dat 'k niet kan
volgen, tenzij 'k m'n hand aan 't oor houd en dat is zoo vermoeiend! Dat geef 'k op!

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 7 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] N-A.
7 Januari 1915
Van morgen toen we opstonden was 't merkwaardig kalm. De wind was gaan liggen
en er was bijna geen deining. Maar we waren zóo laat voor 't ontbijt dat M. niet klaar
kon komen. Na 10 uur wordt het ontbijt niet meer in de eetzaal gediend, zoo dat,
toen 'k 't op had en in den cabin terug kwam M. daar zat te ontbijten met
Buckwheat-cakes en stroop. Daarna gaat iedereen zijn morgen wandeling maken
aan dek en omdat 't nog al koud is
[1:2]
loopen al die menschen als gekken achter elkaar aan en tegen elkaar in. Dat is heel
gezellig! en deze en gene maakt 'n praatje en loopen samen op. Dat loopen is
natuurlijk voornamelijk voor de spijsvertering en als de wandeling succes heeft
gehad trekken de heeren naar de smoking room en de dames gaan bij elkaar op
bezoek of naar hun cabin. Ik ga dan schaken tot den lunch. Aan tafel was 't ook een
heel ander gezicht: de dames, waaronder enkele die we nog heelemaal niet gezien
hadden, verschenen in mooie toiletjes en de tafel was weer gewoon gedekt, zonder
de bakken.
[1:3]
De boot heeft nu 'n geweldige vaart en van deining merk je zoó weinig dat 't net is
of je op 'n rivier vaart. Hij maakte van daag 330 m. maar volgens de berekening van
den kapitein zijn we niet vóor Zondag in N.Y. En dan mogen we niet landen en
moeten wachten (omdat 't Zondag is) tot Maandag. Sints de avond viel is er mist
gekomen en nu hooren we voortdurend 't diepe fluiten van de stoompijp, alleen
voorzorgsmaatregel, want we hebben in 6 dagen geen schip gezien. Ook kwam de
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kaptein van middag niet aan tafel, om denzelfden reden. Marietje heeft veel succes;
ze praat met iedereen aan tafel over alles en nog wat, engelsch & duitsch of ze
nooit iets anders spreekt. Ik zit er maar bij voor Piet Snot, want 'k versta er niets
r.

van en 't hoeft ook heelemaal niet want ze hebben 't allemaal erg druk. M Dudley
Hall, 'n vreeselijke kwebbel, wiens mond nooit stilstaat, beweerde dat de Franschen
geen schrijvers hebben tegenwoordig en toen M. zei dat er toch heele goede zijn,
zei hij: 'Er is er geen een die schrijven kan als Dumas of Victor Hugo!! - Ik heb nu
r.

mijn schaakje weer achter den rug en M Enthoven is gelijmd om bridge te speelen.
Waar M. is weet 'k niet. Ik profiteer er van om even te schrijven maar 't is al elf uur
en ze zal me wel dadelijk komen halen. Jij ligt nu al lang te slapen, 't is zeker wel 3
uur in den nacht bij jullie! En ik zit nog met mijn whisky-soda en denk aan een en
ander.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 8 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] New Amsterdam
8 Januari 1915
Vandaag heb 'k eigenlijk niets te vermelden; het was regenachtig en ruw weer en
koud. M. heeft een nieuw spel gespeeld op 't dek met schijven en heeft gewonnen.
Maar de wind is weer opgestoken en de rust is van korten duur geweest. Nu zijn
we weer aan 't hobbelen en de bakken waren weer op de tafel. Ook hebben we
weer den kapitein gemist aan tafel, dat is altijd 'n teeken dat er wat voor hem te
doen is. Ik heb voornamelijk geschaakt en nu zit M. met Mrs. Förstner en Mrs. Heinze
r.

en M Heidhuse en Enthoven in de tea-room.
[1:2]
Ik heb daar ook even gezeten maar kan toch niet meê doen aan de conversatie en
de anderen spelen bridge. Waarschijnlijk komen we nu Maandag in N.Y. We hebben
veel tegenspoed en bijna alle dagen storm! Van daag hebben we 392 gemaakt, dat
is bijna 't maximum, maar dat is ook 'n uitzondering. Ik zal blij zijn als we er zijn!
r.

De dames gaan naar bed en 'k denk dat 'k ook gauw mijn kooi weer in kruip. M
Heidhuse is altijd waar de dames zijn; 't is 'n klein oud heertje, van mijn leeftijd, uit
Chicago. Hij is voor zaken naar Berlijn geweest en is altijd even charmant en
behulpzaam. Hij zit naast den kaptein aan tafel, en eet
[1:3]

veel te veel. In de dagen dat de meeste dames zeeziek waren en ik me ook niet
lekker voelde en geen eetlust had, was hij erg meêwarig, maar op 'n goede ochtend,
toen 'k hem ontmoette op 't promenade dek en 'k hem vroeg hoe hij 't maakte, zei
hij: ‘Now I don't feel well my self’ met een akelig bleek en piteus gezicht, en streek
met z'n handen over z'n ronde buikje en bekende dat hij te veel gegeten had en nu
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pijn had in zijn ‘abdomen’! Ik dacht dat 'k op 't dek zou gaan zitten om 't lachen,
maar hield me goed. Hij heeft ons 'n kaartspel geleerd, dat nu elken middag in de
tea-room van 5-7 gespeeld wordt. Werkelijk 'n aardig spel, waarin M. weer uitmunt,
r.

't heet ‘Ru[mn[?]ing’ en 'n andere Amerikaan: M Walter, 'n jonge drooge man, is
er heel sterk in. Maar die man spreekt zóó door z'n neus in z'n keel, dat 'k er niets
van versta. Zij behandelen me trouwens allemaal als 'n quantité négligeable,
overigens goedwillig en aardig genoeg, als de man van Mrs. Witsen, die 'n enorm
succes is en die mij erg onder den duim heeft, maar dat ligt niet aan haar maar aan
mìj, m'n doofheid en mijn onoverkomelijke verlegenheid! Ik ben maar blij dat ze
allemaal, dames en heeren, dol zijn op M. die ook altijd lief en aardig is en er zich
r.

niet tusschen laat nemen. Want toen M Dudley Hall, aan tafel, tegen haar zei dat
ze Amerikaansch sprak als 'n Amerikaansche, zei ze dat hij Hollandsch sprak als
'n Hollander!
Groot gelach!

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 9 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] New Amsterdam
9 Jan 1915
Buitengewoon kalm van daag: de zee net zooals je 'm altijd ziet in Scheveningen
in gewone tijden, grijs groen met weinig golfslag - alleen waar de boot 't water snijdt
prachtige witte schuim die verdonkert tot diep blauw groen. We hebben van daag
en

onder begeleiding van den 1

officier, 'n aardigen jongen Fries, het heele schip

e

bezichtigd: de 3 klasse met schilderachtige landverhuizers en vuile kinderen, de
keukens, 't ruim met de duizenden kanaries in kleine kooitjes die lustig zitten te
fluiten met zachte geluidjes
[1:2]
de machine kamer die groot en hoog is als 'n kerk als je er beneden in staat, met
allerlei groezelige stokers, de borst en armen naakt om de tropische hitte. IJzeren
ladders ook boven in den nok, wat dan 't dek is, waar we ook geweest zijn en waar
de reddingsbooten in rijen naast elkaar hangen, elke boot bijna 3 meter breed en
die 53 menschen kan bergen. Daar beneden in 't schip is 't met z'n bevolkte gangen
net 'n stad bij avond, nauwe stegen, waar je allerlei fantastische figuren tegen komt,
bakkers, slagers en koks en werkvolk - ook Poolsche jodinnen met kinderen op den
arm etc., etc. Als je dan weer
[1:3]
boven komt in de eerste klasse met al de luxe en comfort, zelfs overladen rijk, is 't
wel 'n geweldige tegenstelling en vraag je je met verwondering af of dat 't zelfde
schip is! Wat ik je er van schrijf is natuurlijk maar 'n heel gebrekkige weergave van
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wat je te zien krijgt, en 'k zou er trouwens dadelijk 't bijltje bij neerleggen als 'k dacht
dat je dat van me verlangde. Dat gaat boven mijn kracht, maar als 'k 't kon of 'n
litterator was, zou 'k er 'n boek over schrijven! Ik bepaal me maar tot 'n paar
indrukken, om je eenigzins, hoe oppervlakkig ook, meê te laten leven wat wij gewaar
worden. Ik heb er nu de gelegenheid voor om er elken avond 'n uurtje aan te geven
dat zal wel niet gaan als we eenmaal de boot verlaten hebben; 'k zal wel nu en dan
eens schrijven, maar geregeld alle dagen, daar zie 'k geen kans toe. Wij loopen nu
weer met 'n geweldige vaart, heelemaal geen deining, alleen hoor je de schroef en
alles trilt en staat te beven. We maakten van daag 358 m. De vermindering zit
natuurlijk in 't slechte weer van gisteren avond. Morgen nacht komen we in de haven
van N.Y. en gaan voor anker tot Maandag morgen. Deze brieven gaan weer met
dezelfde boot terug, a.s. Zaterdag, je krijgt ze dus niet voor 25-27 Januari. Tegen
dien tijd zijn we al weer uit N.Y. want 'k wou graag de eerste dagen van Febr. in S.
Fr. zijn. Marietje is me al komen waarschuwen 't is bij 12. Ze is nog even naar dek
om 'n luchtje te scheppen, in de hoop goed te slapen. Dat is maar zóó zóó! Geen
wonder!

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Nieuw Amsterdam, op weg naar New York
Datum: 10 januari 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] New Amsterdam
10 Januari 1915
Gisteren hebben we 't record gemaakt: 412, en van daag is 't ook heel kalm. 't Is
onze laatste dag op de boot en van 't gemakkelijke leventje. Van middag hebben
we geomberd met 'n Cubaanschen jongen man, Zayas, die met zijn vader, die
gezant was in België, zijn moeder en nog 'n broer terug gaat naar Cuba. Hij bleek
'n buitengewoon goed ombreur te zijn en liet me later Spaansche kaarten zien, 'n
soort hyorogliefen en vertelde ons van de eigenlijke betekenis van Spadilla Marilla
Basta Ponto. Ze spelen dat gewoon[1:2]
lijk voor 'n quarter 't vierkantje dat dan de waarde heeft van 25 dus tegen 'n stuiver
't fiche. Hij vertelde me ook van Capablanca die hij heel goed kent, z'n vader was
hun dokter en hij stelde me voor te schaken. Hij had 'n heel goed spel maar verloor
't après tout. Een eigenaardigheid was, dat vergat 'k nog van 't omberen te vertellen,
dat hij weigerde om geld te spelen met dames - wel Spaansch! Hij spreekt engelsch
en fransch, liefst fransch maar allebei nog al slecht. Zij zitten aan 'n aparte tafel te
eten, of liever zijn vader en hij want mevrouw is aldoor zeeziek en in haar hut.
[1:3]
Marie gaat wel 's 'n praatje maken met de moeder en die heeft haar geïnviteerd om
haar in New York te komen opzoeken, maar 'k denk dat M. dat wel niet zal doen.
Marietje was van morgen erg geïndigneerd over Anita, 't kleine Russinnetje, dat
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haar geslagen heeft en niet velen kan dat ze zich met anderen bemoeit. Zoo'n klein
jaloersch ding! Dit is mijn laatste brief van boord; 'k schrijf er in N.Y. nog bij hoe we
zijn aangekomen; 'k geloof dat 'k me goed heb gehouden wat schrijven betreft, en
geef je heel wat te doen als je dat allemaal wil ontcijferen. 't Schrijven gaat moeielijk
op die voortdurend trillende boot. Dat is van de vaart, want deining is er nu niet! 't
Is nu bijna etenstijd en M. is wat gaan liggen. Ze was zoo moe door 't aldoor bezig
zijn met iedereen en dan nog kaarten! We worden zoo volgepropt met lekker eten
dat 'k 't gevoel heb of 'k voor maanden genoeg heb, en toch eet 'k, als gewoonlijk,
heel matig en alleen lichtverteerbare dingen. En 'k eet nooit iets bij de thee, zooals
de anderen. Dan komt er 'n steward met allerlei koekjes en gebakjes en chocola
etc. En den heelen dag door staan er hier en daar onder glazen stolpen, sandwiches
met ham en rookvleesch en kaas! Wat die Amerikanen eten is ongelooflijk, 'k begrijp
niet waar ze 't laten. Dat begint met 'n enorm ontbijt van vruchten, omeletten, chips
& steaks en marmelade en dat gaat den heelen dag zoo door! Wij doen daar niet
aan meê, maar 't is toch nog te veel. Nu, tot morgen.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 januari 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 11 Januari 1915
Beste Wim & Marie,
Gelukkig is de reis zoover goed gegaan, maar jelui zult wel zwaar weer gehad
hebben. Hièr tenminste heeft het nog een paar dagen heel raar gedaan en dachten
wij vanzelf aan jelui, die toen in volle zee waren. Maar het zijn groote booten, en
van omslaan is, geloof ik, geen sprake. Bij gelegenheid moet je me maar eens wat
van de reis schrijven. Hier is alles nog als toen je weg ging.
De oorlog heeft nog geen verandering gebracht. Oosterpark 82 staat daar nog
onberispelijk, alles wordt duurder en het werk schaarscher. Gisteren was ik voor de
de

2

keer in het huis en zal een kort verslag laten volgen.
Algemeene indruk: alles ziet er keurig uit, geen stofje te zien en wat maar èven
gepoetst kon worden, glimt als een spiegel. Bij mijn eerste bezoek had de post
gebracht: (buiten een berg kaartjes en drukwerken) een kennisgeving voor een
aangeteekende brief voor R. die ik naar den Haag heb verwezen en een oproeping
voor E. Witsen om aan het bureau van Militie te komen. Ik heb toen aan dat bureau
een briefkaart gezonden met de boodschap dat E. daar niet woonde, dat W. naar
Am. was, maar toch waarschijnlijk niet de bedoelde was, want dat hij eerder in
aanmerking kwam voor pensioen dan om opgeroepen te worden. - Verder niets. In
de keuken, naast de drukkerij, drupte, heel langzaam, de kraan van de waterleiding.
Ik heb toen naar de hoofdkraan gezocht maar die niet kunnen vinden. Gisteren
druppelde die kraan niet meer (ik had ze stevig dicht gedraaid) maar als het gaat
vriezen zou het toch wel goed zijn de hoofdkraan uittedraaien. Waar is die? Komt
er plotseling vorst zal ik het wel aan Postumus Meiijes vragen. Wel vond ik beneden
in de gang van het bovenhuis een paar waterleiding kranen maar daar van sluit er
toch zeker geen van die keukenkraan af! Ik ben toen nog even het geheele huis
doorgegaan, maar alles in orde. Zoo ook gisteren. Nu vond ik een brief uit Indië
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voor R. en zond die op naar den Haag. Ook was er een kaart dat er een pakket aan
de post kon afgehaald worden. Ik heb dat maar terug laten gaan, dan weet de
afzender, hoe de zaak staat. Aan de post kwam ik intusschen te weten, dat het
o.

afgezonden was door Mouton & C te den Haag. [1:2]
Ik zal hun even een briefkaart schrijven. Verder was er een dikke brief van Boele
van Hensbroek & Gerdes (zonder postzegel, dus gebracht), één van de Amsterd.
RijtuigMij. en één van M. Wandscheer te Ede, G. Moet deze laatste terug gezonden
ste

worden? Toen ik op de 1 Et. kwam stond de deur van die mooie kast op een kier.
Ik dacht misschien zit daar wel een inbreker in en trad voorzichtig nader, maar neen,
niets. Wel een flesch Cherry. Alleen om te weten of deze nog niet bedorven was
proefde ik daar een glaasje van. Maar, neen nog best hoor. Ik zal jelui geregeld van
de hoedanigheid van deze inhoud op de hoogte houden. Vorige week sprak ik van
a.

o.

Wezel (bij de f v. W. & C ) en direct kwam hij met een werkje voor me voor den
dag, n.l. een lichtkroon voor een kamer in Baarn. Zaterdag was ik met hem in Baarn
om die kamer even te zien enz. Maar nu een andere zaak waarover je me
noodzakelijk schrijven moet. Hij moet, wil of verlangt van je te hebben: 3 aquarellen
o.

van Venétië. E.J. v. W. & C had er één en nu zou ik eens kijken. Deze zaak is
intusschen in orde gekomen, 2 waren bij Arti. Ze zijn nu alle 3 op het Rokin en zullen
ze wel verder komen. v. W. heeft daar geloof ik opgegeven wat er mee gebeuren
moet. Ik weet er niets van. Of ik die andere 2 op je atelier kon vinden. Maar waar
ik ook zocht: in je atelier onder: achter die lap of in de kasten daar en boven: 1 hoog,
in die groote kast; ik heb niets gezien! Waar kunnen die zijn? Toen ik gisteren op
82 was werd er juist gescheld eerst dacht ik aan een foppertje maar toen ik iets voor
het raampje zag bewegen ging ik opendoen. Het was een klein peuterig jongetje
met een briefje voor mevrouw Witsen. Ik hoop niet dat het indiscreet was, maar ik
vroeg, van wie komt het? ‘Van de Jongh’ zei hij, en verdween toen met het briefje
naar de kant van de Linnaeusstraat. Het leek me toe, een afspraakje dat in het water
liep en je moogt Marie daar wel eens over onder-handen nemen. Als oud vriend
voel ik me verplicht je hierin te waarschuwen. Het jong keek veèl te schuw en zette
het veèl te gauw op een loopen als dat dit een zuivere zaak kon zijn. Dat is zoowat
alles wat hier gebeurd is, sinds jelui weg zijn. Je zult het natuurlijk wel druk hebben
met allerlei, maar als het èven kan hoop ik je toch nog wat tijd vindt ons te schrijven:
hoe de reis is geweest, de aankomst en hoe jelui het maken en hoe je alles vindt.
En mocht je lui tegen komen die een soliede meubelmaker
[2:3]
zoeken denk dan aan mij. Ik denk wel, dat dit werk, waar ik nu aan bezig ben, n.l.
die bestuurskamer voor het Scheepvaarthuis, het laatste werk is dat hier gemaakt
zal worden. Door die oorlog is de schrik er zóo ingekomen, dat er in de eerste tien
jaren wel niemand iets zal durven bestellen. Ik begon er nu juist zoo aardig intekomen
en als het nog lang duurt ben ik daar te oud voor. Het is net of die oorlog alleen
begonnen is om mijn werk in de war te sturen. Een andere reden kan ik tenminste
nergens vinden. Op het Rokin wordt natuurlijk ook niets verkocht. Als je me noodig
hebt hier of in Amerika schrijf dan maar. Alleen als het voor Am. is richt ik het anders
in dan jelui. - Ik breng mijn heele hebben en houwen naar de lombard en laat mijn
woning als een leege romp achter. Dan staat de boel goed verzorgt (tegen inbraak
verzekert) je hebt er dus geen hoofdbreken over en kunt het ieder oogenblik weer
terug krijgen. Zeker niet aan gedacht, jij?
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Nu, mijn vrienden, het gaat je verder goed. Ik wensch je groote bestellingen,
(alleen weet ik niet of Nederland wel zoo lang buiten je kan) mooi weer en veel
plezier.
Hartelijke groeten, ook van A.
t.t.
Nieuw

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 februari 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
2 Februari 1915
de

Wim & Marie, Volgt het 2 verslag van de wederwaardigheden ondervonden op
82. Wel bedankt voor je briefkaart. Ja ik wist wel, dat jelui zwaar weer hadden gehad;
maar gelukkig is toch alles goed afgeloopen. Merkwaardig dat jij die stad mooi vindt.
Dan zal het wel zoo zijn, want ik heb een onbegrensd vertrouwen in je smaak.
Zoowel op het gebied van eten en drinken als van steden en dorpen en gehuchten.
Nu mijn bevindingen van 82. Brief van Zach voor Rud. naar den Haag gezonden.
Neen dat is niet goed. Een briefkaart van Zach voor Marie haar verjaardag. Een
r.

rekening (denk ik zoo maar) van D Rijnberk, Scholten, de Jong en Jansen. Brief
voor Rud. naar den Haag gezonden. Papieren van Marie voor de vermogensbelasting
teruggezonden met bericht ‘afwezig tot a.s. Mei’ ±. Een brief voor Marie van Roemer
Visscherstraat 17. Een brief van de Jonge & Hoogbruin Prinsengracht A'dam. Een
brief van Brusse, de Uitgever, te Rotterdam met verzoek om een brijdrage voor het
jubileum van Speenhoff die 15/2 n.l. 12½ jaar dichter-zanger is. Ik heb toen maar
dat groote schilderij gestuurd als bijdrage. Weer een oproeping voor de vader van
den militieplichtige Eric Witsen, die ik nu maar naar Aerdenhout heb verwezen.
Ingesloten een enveloppe voor de bekende kapitaliste.
Van de week had ik een aardige ontmoeting. Juist wilde ik op het Rokin 78 binnen
gaan toen ik Hein Boeken zag. Hij kwam informeeren naar wie de sleutel had van
je atelier want hij had je vergeten te vragen of hij zijn portret mocht hebben. Het was
zoo mooi blond... hij hield er zooveel van... en jij zou het wel goed vinden. Ik vertelde
hem toen dat ik wel de sleutel had maar het portret niet kon geven omdat je juist
beschreven had dat het hem, bij mogelijk verdwijnen van jelui uit dit tranendal, zou
worden afgestaan. Wat stond hij sip te kijken. Ja, zei hij, dan gaat het natuurlijk niet
en, na nog even te hebben gevraagd of de prijs van sommige etsen - waarvan hij
de gelukkige bezitter was - ook nog verhoogd was in den laatsten tijd, verdween hij
schommelend en pruttelend. - Op de groote bovenzaal van Rokin 78 komt eind deze
week een Tentoonstelling van ‘Kinheim’ tapijten naar mijn ontwerpen uitgevoerd.
Het zijn er een 15 tal waarbij 3 heele groote.
[1:2]
Ik verwacht er niet veel sucses van en nu je zoo ver weg bent en me toch niets kan
maken, zal ik je maar zeggen, dat dat niet meer dan billijk is, want behalve een paar
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kleine snippertjes van tapijtjes is de rest alleen om te laten zien hoe het niet moet.
Geen leerzamer ding voor jezelf dan een tentoonstelling van een heeleboel van je
eigen werk bij elkaar. Als je de kracht hebt om den aanblik, die zoo'n verzameling
geeft, te doorstaan, als je die overleeft, dan is dat werkelijk een leerzaam moment
van je leven, zooals er maar weinig zijn. Ik hoop het ook dit keer te boven te komen
(wat is een mensch toch taai) en dan zal ik werkelijk eens probeeren of ik niet eens
een tapijt kan maken. Het is een lange weg naar Tipperary en de oorlog is nog lang
niet uit. Die slachtkeizers en koningen praten maar gewoon over ‘in Juli zullen we
wel opschieten’ ja sommige praten zelfs over 1916. - En almaar door vallen er
derden

den

dagelijksch 100
misschien wel 1000 dooden. Het is verschrikkelijk. -Van
Coba en André hebben we al in 5 weken niets gehoord. - Hij leek, zoo in het gewone
leven, al zoo erg op een spion, dat het mij niets zou verwonderen als ze hem ingepikt
hadden. - En Coba verwacht, (ik geloof met April of Mei), een baby.
Hartelijke groeten en als je tijd hebt laat dan nog eens wat hooren.
t.t.
Nieuw

Willem Witsen aan Arnold Marc Gorter
Plaats: San Francisco
Datum: 14 februari 1915
Verblijfplaats: Particuliere collectie Paul Gorter

[1:1]
consulate general of the Netherlands, Mills Building.
San Francisco. Cal.
Zondag, 14 febr. 1915
Amice,
't Wordt morgen 14 dagen dat wij hier zijn aangekomen en je zal wel nieuwsgierig
zijn te hooren hoe 't met de tentoonstelling is.
De eerste week heb ik moeten wachten omdat 't burlap fireproof gemaakt moest
worden. Ik dacht dat 't in Holland gebeurd was maar we hebben 't onderzocht en
het brandde als 'n lier. Verleden Maandag zijn ze begonnen met 't behangen en nu
zijn de twee groote zalen klaar wat dat betreft. De timmerman is er echter nog bezig
met 't houtwerk dat pas in één zaal klaar is. Hoewel ik zooveel mogelijk wil vermijden
om 'n eerezaal te
[1:2]
maken, is zaal A aangewezen om daarvoor in aanmerking te komen. Daar kan ik
nu morgen beginnen met uitzetten en hangen. Maar dat hangen zal nog heel wat
moeite geven; dat gebeurt hier met korte ijzeren stangen voor de groote schilderijen
en met schroef oogen en ijzeren haken voor de kleine. In den wand, onder 't burlap
zijn uitgeholde houten richels waarin die stangen en haken worden opgehangen,
door 't burlap heen. Dat is natuurlijk zeer bewerkelijk en onze manier van hangen
aan lange stangen op 'n roe is veel practischer, maar hier absoluut onmogelijk. Ik
heb er met Harshe, die de directie van het geheele gebouw in handen heeft, over
gesproken, maar 't kan niet en al kòn 't, zou 't veel te kostbaar worden. (Wat mij
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onbegrijpelijk voorkomt is dat er geen gele stof genoeg was voor de drie zalen,
zoodat in de grafische afdeeling de gele band slechts over 1½ wand kon aangebracht
worden).
[1:3]
r.

Ik heb nu, in overleg met M Torchiana, daarvoor nieuwe stof laten komen dat er
e

zooveel mogelijk bijkomt. Wat ook beroerd is is dat de stoffen voor de 4 zaal nog
niet zijn aangekomen, zoodat er geen sprake van kan zijn dat onze afdeeling op tijd
(20 febr.) klaar is! Of de andere drie zalen klaar zullen komen is ook zeer twijfelachtig.
Er wordt hard gewerkt en wij zullen ons best doen, maar 'k vrees dat 't niet lukken
zal. Ik moet hier dadelijk bij voegen, als troost, dat er in 't geheele gebouw - en 't is
reusachtig! - slechts één zaal klaar is. Dat is de zaal van Duvenek, in de
Amerikaansche afdeeling. Overigens zijn de meeste zalen nog onbehangen en kaal.
Van al de landen die meê doen is er nog maar één, Sweden, waar gewerkt wordt.
De commissioner van Sweden, Anselm Schultzberg was gisteren nog niet eens
begonnen met uit pakken, maar heeft de illusie dat hij klaar zal zijn. Het is, volgens
de kranten, iemand die
[1:4]
'n europeesche naam heeft; hij is ook in Holland geweest en kent Bastert en van
Essen. Ook kent hij Martens van St. Louis. Ook Harshe kent Martens en is eveneens
in Holland geweest waar hij 'n zomer doorbracht in den Haag. Dat uitpakken van
de schilderijen heeft drie dagen geduurd, onder toezicht van custom officers, die
elk schilderij moesten registreeren. Geen een kist mocht open gemaakt worden
zonder dat die heeren er bij waren en ze hebben 't natuurlijk erg druk. Wij hebben
gewerkt met 4 man, alle Hollanders gerecommandeerd door 't consulaat. 't Behangen
r.

is geschied door 'n firma die 't heeft aangenomen voor $ 120. M Tochiana, die 't
zelf erg druk heeft, heeft de behandeling van die zaken op gedragen aan den
r.

vice-consel, D Bunge, 'n allercharmantsten man die 'n groote hulp is. Ook de Vries
doet erg zijn best en zit de werklieden goed achter hun broek. Maar 't is ongeloofelijk
wat er te doen is om alles goed en zoo gauw mogelijk gedaan te krijgen. Het zou
'n succes zijn als we maar twee zalen klaar hadden, vooral om
[2:5]
dat de meesten nog niet eens zijn begonnen. Het Hollandsche paviljoen dat vlak
en

naast de fine arts building ligt, opent pas den 11 Maart. In vergelijking met de
meeste reuzen gebouwen op de tentoonstelling, waaronder heele mooie, is 't
en

Hollandsche paviljoen heel klein en nietig; gebouwd door Kromhout. Op den 20 ,
den dag van de officieele opening, wordt 'n stoet van 4000 menschen, autoriteiten
en belang hebbenden toe gelaten die 'n wandeling zullen maken over de terreinen.
Later, 'k geloof 22 Maart, komt pres. Wilson. Tegen dien tijd zal wel zoowat alles
klaar zijn. Het geheel is ontzachelijk en reusachtig! heel mooi aangelegd met breede
asfalt wegen afgezet met palmen en allerlei californische boomen waarvan 'k den
naam niet weet. Prachtige vijvers en groote bloemen velden geven het 'n zeer
feestelijk aanzien. Duizenden auto's rijden voortdurend heen en weer tusschen de
vrachtkarren door die bespannen zijn met vier muilezels gemend
[2:6]
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door 'n neger. Vreeselijke drukte waarin de orde uitstekend wordt gehandhaafd door
'n speciale politie dienst van de tentoonstelling, magere pittige mannetjes die er uit
zien in hun uniformen als Amerikaansche soldaten.
De stad zelf is me niet meê gevallen alles is nieuw en leelijk en ontzettend groot
en zeer vermoeiend door 't voortdurend up & down. Het centrum is heel druk, de
drukte van 'n wereldstad, en de chineesche wijk is ook wel interessant. Waar wij
wonen, in 'n apartement van 2 kamers, keuken, badkamer, is 't tamelijk rustig... en
brutaal leelijk.
Wij hebben 'n mooie reis gehad en hebben er 32 dagen over gedaan, waar van
10 dagen in New York. De natuur is overal waar je met den trein doorkomt, heel
mooi en 'k heb dikwijls aan je gedacht als we langs bosschen gingen met prachtige
boomen in de sneeuw. In los Angeles kwamen wij in warmer klimaat en sints dien
tijd loop 'k zonder jas en in zomer kleeren. Trouwens,
[2:7]
de eerste week regende 't hier dag aan dag, kletsbuien zoo erg als we 't in Holland
maar zelden hebben, maar de laatste dagen is er geen wolkje aan den hemel en is
't 't prachtigste weer van de wereld, zonder bepaalde warmte. Ik ben benieuwd of
r.

we ook nog 'n aardbeving zullen bijwonen. D Bunge vertelde me dat er schokken
gevoeld worden elke 4 of 5 maanden, 't laatst 'n week of 5 geleden, maar gewoonlijk
is 't zonder beteekenis. De menschen gaan dan uit de café's en theatres de straat
op, omdat je nooit weet hoe erg 't worden kan, - maar doodbedaard, zonder paniek.
en

Van de week, 'k geloof den 18 , is er 'n receptie in een van de groote hotels,
waar al de commissioners worden ontvangen door de autoriteiten van de
tentoonstelling. Of de Jury gauw bij elkaar zal kunnen komen is nog niet bekend.
r.

Harshe zei dat 't zoo gauw mogelijk zou gebeuren en M Torchiana zou graag willen
dat ik er voor
[2:8]
bleef. Ik zou dat zelf ook graag willen doen want 't overdragen aan 'n ander gaat
natuurlijk niet, dat zou ongeldig zijn en bovendien heb 'k ook stem in de andere
afdeelingen. Maar als 't àl te lang duurt kan 'k 't niet doen want 't leven hier is heel
duur. Over 't algemeen kan je wel zeggen dat de waarde van 1 dl. gelijk staat met
f 1. bij ons. Wij koken ons eigen potje en dat scheelt natuurlijk wel veel want in de
restaurants geef je al heel gauw 2 of 3 dl. uit, voor bijna niets! Overigens heb ik
weinig of geen kans om werk te krijgen, als 'k klaar ben met onze afdeeling en 't
verblijf hier, afgescheiden de omgang met meestal heel aardige menschen die wij
hier ontmoeten, is geen pretje en buitengewoon onveilig!
Ik hoop dat jullie 't allemaal goed maken en houd mij aanbevolen voor 'n antwoord.
Ik heb nog niets gehoord uit Holland zoolang 'k hier al ben.
Hartelijke groeten ook aan je vrouw en de vrienden.
t.t.
W.Witsen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 22 februari 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
den Haag 22 Fbr. 15
B.W., - Ik stond verslagen dat je nog aan mijn verjaardag hebt kunnen denken onder
die omstandigheden van reizen, en het merkwaardigste was dat je kaart zelfs op
de juiste dag kwam! Hartelijk dank daarvoor. Het was bizonder aangenaam je brieven
over de reis te lezen en zoo doende de reis te hebben kunnen meemaken.
Wij hebben vergadering van de Teeken mij. gehad. Haverman is president
geworden, het Bestuur is verder gebleven zooals het was. En verder leven wij hier
ons bekende gangetje, terwijl jij beide alles nieuw zien, nieuw leven, nieuw land.
Wij lazen dat de Tentoonst. is geopend. Ik hoop dat je zonder veel moeite bent klaar
gekomen.
Hartelijk gegroet met Marie en alles goeds gewenscht.
Handdruk!
Tholen

Willem Witsen aan Arnold Marc Gorter
Plaats: San Francisco
Datum: 23 februari 1915
Verblijfplaats: Particuliere collectie Paul Gorter

[1:1]
Netherlands central commission Panama-Pacific Exposition
Mills Building
San Francisco. Cal.
23 febr. 1915
Amice Gorter,
Zaterdag is de tentoonstelling officieel geopend op den bepaalden tijd. Vrijdag
hebben wij, mijn vrouw en ik, er gewerkt van 10 's morgens tot 10 's av. Toen 'k
naar huis ging dacht 'k te zullen vallen in de straat van vermoeidheid en 'k heb er
nog pijn van in m'n beenen. Den ochtend van de opening moest er nog heel wat
gebeuren: om 12 uur werd de deur geopend en om kwart voor 12 waren de werklui
nog bezig. Maar 't is 'n success, van alle kanten hoor 'k dat onze afd. van de
allerbesten is, en hoe[1:2]
veel menschen 'k er al rondgeleid heb, autoriteiten en kennissen die we hier gemaakt
hebben, weet 'k niet. Ik ben er beu van altijd 'tzelfde te moeten vertellen in drie talen.
Want prof. Sortini uit Rome, de Italian commissioner, spreekt niets dan fransch
behalve Ital. dat ik niet spreek. Dat is 'n buitengewoon aardige man die van Hove
heel goed gekend heeft, ook Steelink. Hij is beeldhouwer en oorspronkelijk uit
Venetië. Op 't bal, of liever receptie gegeven ter eere van de vreemde commissioners
in 'n pracht hotel, 't grootste van San Francisco, ('n paleis!) was hij ons prettigste
gezelschap. Je lacht je dood als je die Amerikanen ziet dansen, one step, two step
en hoe die dansen ook heeten mogen, 't is gewoon om je te bepissen, zoo gek en
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leelijk. Maar 't kàn heel mooi zijn en absoluut niet gek. We hebben 't gezien van
professionals in 'n restaurant, dat was bepaald prachtig! en gracieus.
[1:3]
De Torchiana's zijn beste aardige menschen. Verleden week zijn we er geweest op
r.

'n diner met Trask, den director chief van de fine Arts building en M Harshe die
onder hem eigenlijk de leiding over alles op zich heeft genomen, met hun dames.
r.

Ook D Bunge, de vice consul was er en nog enkele anderen. Trask is directeur
van 't museum in Philadelphia, 'n grappige en aller aardigste sympathieke man. En
gisteren hebben we in de Holland building 'n lunch gehad, bij gelegenheid van de
auto-races op 't terrein. Daar was de fine fleur van San Francisco en vele Hollanders.
Ik heb daar ook kennis gemaakt met den jongen Dake die diorama's heeft gemaakt
in 't gebouw. Die dingen zijn heel goed en hij is 'n heel aardige jongen, heel anders
dan 'k me had voorgesteld. Ik dacht dat 't 'n soort Maks of Knap zou zijn, erg eigen
wijs en self-concious, maar dat is hij heelemaal niet, 't is 'n knappe eenvoudige
aardige jongen. Hij vindt 't hier ook niets prettig (evenals ik) en verlangt naar Indië
terug.
[1:4]
Ik moet je nu tot mijn spijt, 'n paar onaangename dingen schrijven. Een van de
beeldjes van Jeltsema, 'n koper vrouwen figuurtje, voorstellende Isidora Duncan, is
r.

gestolen! 'k Heb 't dadelijk aan Harshe gerapporteerd en aan M Torchiana. De
Amerik. commissie heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen en ze zullen
Jeltsema 't beeldje betalen maar 't is toch 'n beroerde geschiedenis. En dan heb 'k
mij zeer te beklagen over de Vries. Die beroerde vent heeft 't mij hier toch zóó
moeielijk gemaakt! Ik schreef je in mijn vorigen brief dat hij erg z'n best deed en in
zekeren zin is dat ook zoo. Wel heb 'k allang gemerkt dat hij heel onaangename en
onhebbelijke manieren heeft, maar 'k wilde zooveel mogelijk door de vingers zien
zoolang hij goed was voor onze zaak. Mijn brief zou veel te lang worden als 'k je al
de staaltjes van zijn onhebbelijke gezegden en manieren, zijn bazige en autoritaire
optreden, zijn leugenachtige en gemeene streken zou willen opsommen. Maar 't
eind is geweest dat hij, buiten mijn weten de namen van de hollandsche commissie[2:5]
leden in den catalogus heeft weggelaten en op 't eerste blad heeft laten drukken de
r.

namen van M Torchiana en mij, en daaronder den zijnen en nog wel als
assistant-commissioner, met dikke vette letters. Ik wist van dien catalogus niets af
en dacht omdat er nog zoo weinig klaar is dat die pas later zou komen. Hij heeft
misbruik makende van mijn vertrouwen, alles besproken met 't bureau waar ze,
zooals 'k later heb gemerkt, hem inderdaad aanzagen (door zijn optreden en 't geen
hij ze heeft wijsgemaakt) voor 'n tweede commissioner, naast mij. Op den dag van
de opening kreeg 'k dien catalogus in handen, toevallig, (want hij durfde me 'm niet
r.

te geven) doordat mijn vrouw er een kreeg van M Harshe. Die catalogus was vol
fouten en weglatingen: Isaac Israëls staat er heelemaal niet in, Mesdag stond bij
de grafische afdeeling, van mìjn etsen stond er maar één onder mijn naam, enz.,
enz. Je begrijpt hoe 'k 't land had en mijn vrouw ook. We hebben er 'n nacht niet
van geslapen!
[2:6]
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Nu moet je weten dat zoolang ik hier aan 't werk ben die vent mij voortdurend heeft
tegengewerkt door mij zijn eigenwijze meening te willen opdringen en alles beter te
willen weten, daarbij voortdurend pruttelende tegen de slechte manier waarop alles
in Holland was voorbereid. Zelfs meeningen durfde uitspreken over schilderijen van
Martens en jou en anderen die 'k niet kon aanhooren. Ook 't werkvolk gaf hij orders
die 'k niet kon hooren door mijn doofheid waarvan hij gebruik maakte en eéns
r.

gebeurde 't dat 'k 'n timmerman iets zei en hij me antwoordde M de Vries wil 't zoo
niet hebben. Toen ben 'k zoo kwaad geworden! Enfin, ik heb toen gezegd dat ik de
commissioner ben en aan de Vries heb 'k gezegd dat de menschen zouden werken
zooals ik 't wilde en dat hij er zich niet meê te bemoeien had.
Maar na dien slapeloozen nacht heb 'k de Vries 'n verklaring gevraagd hoe 't
kwam dat ik niets wist van den catalogus en hoe zijn naam daar in kwam in die
mooie kwaliteit. Bij die gelegenheid
[2:7]
heb 'k gemerkt, wat 'k al eerder bij verschillende gelegenheden had vermoed, dat
hij niet opziet tegen onwaarheid spreken. Ik ben toen naar Torchiana gegaan en
r.

naar M Harshe en heb hun op de hoogte gesteld van wat er gebeurd is. Gelukkig
is de catalogus slechts 'n voorloopige. Als de andere komt, krijg ik drukproeven, de
r.

namen van de hollandsche commissie leden komen op 't eerste blad en M de Vries
wordt, wat hij is: commercial agent of iets wat er op lijkt. De Vries mag niets meer
r.

doen zonder mij te raadplegen en M Torchiana heeft hem de les gelezen. En ik
e

heb hem gezegd dat 'k elken dag hem zal zeggen wat er te doen is (voor de 4 zaal
en de grafische die nog niet geheel in orde is) en dat hij zich alleen verder te
bemoeien heeft met de verkoop. Wat daarvan te recht zal komen zal moeten blijken.
Wel heb 'k langzamerhand gemerkt dat hij bizondere voorkeur heeft voor de
menschen waar zijn vader zaken meê doet. 't
Komt wel eenigzins uit,
[2:8]
waarvoor 'k bang ben geweest en wat 'k in onze vergaderingen gezegd heb. De
Zweedsche commissioner Anselm Schultzberg, stelt 'n jongen Zweed aan die hier
woont en die veel minder verdient dan de Vries. Die 10% is ook veel te veel! Niemand
krijgt meer dan 5. 't Is vreeselijk jammer dat we dien Ledeboer niet hebben
r.

ge[nom/koz[?]en die M Torchiana aan riedt. Dat is 'n beschaafd man, 'n artist enfin
met wien 'k graag had samengewerkt, inplaats die beroerling die me hier 't leven
vergalt! Indertijd vertelde hij mij dat jij 'm zoo raar ontvangen had (dan moet je 'm
r.

hooren insinueeren!) waarop 'k gezegd heb 'ik begrijp niet wat U bedoelt, 'k ken M
Gorter als 'n perfect gentleman die heel goed weet hoe 't hoort.’ Maar genoeg
hiervan! Behalve ‘on business’ bemoei 'k me niet meer met dien kwast. Ik verlang
erg iets van je te hooren. Schrijf 's hoe 't in Amsterdam is met de vrienden en
collega's en of 't al opschiet met den oorlog. We merken er niets van hier. Later
meer.
Hartelijke groeten ook aan je vrouw, van ons beiden.
t.t.
Witsen

Paul Arntzenius aan Willem Witsen
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Plaats: Rijswijk bij Woudrichem
Datum: 26 februari 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Rijswijk bij Woudrichem
e

ste

1 Comp. 47 Bat. L.W.
26 Febr. 1915
Beste Wim,
Het was al eerder mijn plan geweest om je te schrijven, maar je komt er hier
werkelijk niet zoo gauw toe. - Nu was ik dezer dagen in den Haag, en ik las je brieven,
waarin je alles zoo goed weet te vertellen van al dat moois en dat heerlijks, dat jullie
daar ziet en mee maakt, en dat was de laatste droppel die noodig was om den beker
te vullen, en me te doen grijpen naar de pen. - Ik moet beginnen met te zeggen hoe
bijzonder het me spijt, dat de ontmoeting met Peronne en Stans, door verschillende
omstandigheden, niet zóó was, als het had kunnen zijn, al twijfel ik geen oogenblik,
of dat was maar van een zeer korten duur - want zij, evengoed als wij allen hier,
weten toch veel te goed, hoe de bedoeling van jouw kant geweest is, al was de
heele quaestie misschien eenigzins in strijd met hun oogenblikkelijk genoegen wellicht ook dat Shilling een eenigzins vreemde voorstelling aan je gedaan heeft
van de zaak. Misverstanden ontstaan zoo gauw uit zelfs heele kleine verschillen in
opvatting over een quaestie - en soms zijn er ook wel eens heel diep verborgen
redenen, om, misschien onbewust iets in een eenigzins gewijzigd daglicht aan een
ander voor te stellen - maar ik weet van de zaak natuurlijk niets af, - ik wou alleen
maar zeggen, dat ik hoop, dat we hier, en ik schrijf nu voor mij persoonlijk ook, ik,
de goede bedoeling van alles in 't minst betwijfelen, en ook dat ik zeker ben, dat de
meisjes datzelfde zullen doen. [1:2]
Ik kan me begrijpen dat het voor jou niet prettig was.
Nu moet ik je nog wel ook nog eens bedanken voor je mooie etsje dat ik vlak voor
je vertrek kreeg - ik liet het encadreeren, en ik heb er erg veel pleizier van. Wat
schiet de tijd op - en wat zijn jullie al weer een langen tijd weg! De algemeene
toestand verbetert er niet op - en 't zou nu werkelijk gevaarlijk worden om over te
gaan - wat verlang ik naar 't einde van de geschiedenis. Toch vrees ik, dat wij er
niet zonder oorlog af zullen komen - al zal 't misschien niet zoo lang duren. Het was
een heerlijke dag vandaag - van nacht vroor het, en nu is 't overdag heerlijk in de
zon. - Ik heb gelukkig nogal veel kunnen schilderen den laatsten tijd - ik eindigde
vanmiddag met het portret van Blokzijl, dat meen ik nogal geslaagd is - ze zijn er
hier tenminste erg over tevreden.
De tentoonstelling van de voorwerpen voor de groote verloting in Pulchri was heel
mooi - er zijn erge mooie dingen voor gegeven - liefst 1700 prijzen!
Ze dreigen me nu weer met korporaalsbevordering - ik moet weer alles in 't werk
stellen om er af te komen - ik moet au fond niets van dat militair gedoe hebben. En
nu schei ik weer uit - ik hoop dat jullie beiden nog een heerlijken tijd samen daar
zult hebben.
Heel veel hartelijke groeten van
je steeds zoo toegen.
Paul
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G. den Tex aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 27 februari 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
‘'t Kooltje’ 27 Feb.'15
Waarde Witsen,
n.

Ge hebt ons met Uw brief van 6 Februari uit S Francisco veel pleizier gedaan.
Met de 'Noorderdam', die 1 Mrt. uit Rotterdam gaat, zal ik dezen zien mede te krijgen
dan hebt ge zoo spoedig mogelijk Uw antwoord. Van dezen en genen hoorden wij
al van Uw goede overtocht. Nelly Bodenheim bijv. deelde mijn vrouw mee dat ze
tijding had en dat Uw reis op zee òf heel voorspoedig òf juist
[1:2]
heel stormachtig geweest was. Ze was een beetje vergeten hoe het ook weer was!
Mijn vrouw ontmoette haar ter gelegenheid van het jubilé van Prof. Six op de
Academie. Dat was wel een geslaagd feest. De mise en scène geleek op de
medaille-uitreiking van een paar jaar geleden. Tierie was er weer met kweelende
leerlingen die waarlijk heel lief zongen. Ik speechte weer met mijn bescheiden
stemmetje en der Kinderen hield de herdenkingsrede waarin hij meer de geschiedenis
van de Rijks
[1:3]
Academie dan de lof van den Hoogleeraar behandelde. Six kreeg een geschenk
van Comm. v. Toezicht en Hoogleeraren dat bestond uit een verzameling antiek
glaswerk. (Ik weet er te weinig van om te durven twijfelen aan de echtheid maar
sommige meer antikwaar achtige menschen scholden er verschrikkelijk op en ook
op Komter die het ons zoo niet gebakken dan toch geleverd had.) En de oud
leerlingen en leerlingen onder aanvoering van den besten Bobeldijk
[1:4]
schonken hem een verzameling van wel 70 teekeningen in een portefeuille. Bobeldijk
hield bij de aanbieding een aardige speech en liet zich niet uit het veld slaan toen
hij eens midden in een zin zoo bot bleef steken, dat het duidelijk was, dat hij opeens
een groot vacuum in zijn hersens had. Hij zocht kalm in zijn papiertje en vond toen
de staart van zijn zinnetje die iedere knaap had kunnen completeeren want het was
zeer duidelijk wat hij ging zeggen. Ik vond het
[2:5]
prachtig, zooals hij zijn tramontanen heelemaal niet kwijt raakte.
Bueno de Mesquita maakt weer een prent van de plechtigheid.
Wij staan nu in October voor hetzelfde soort feest van Dake en in 1916 viert van
der Waay het. Ik zie erg op tegen het feest van Dake, dien ik niets bemin.
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Op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum ontmoette ik Breitner die heel
toeschietelijk was en die mij heel prettig op aller hande dingen wees. Ik geloof, dat
het werk van hem dat er hing door Wisselingh
[2:6]
is in gezonden en ik bedacht mij dat het toch wel niet de bedoeling zal zijn van een
eventueelen kooper om het debet saldo van Breitner bij Wisselingh te vermeerderen
maar wel om Breitner aan geld te helpen in deze moeilijke tijden. Is het werk ook
niet van Wisselingh afkomstig? En hoe is de regeling in die kwestie? Het publiek
denkt er niet aan de kunstkoopers te gaan steunen.
Is de kunstenaar Willem Witsen reeds begonnen aan de uitvoering van mijn
opdracht om een portret te
[2:7]
schilderen van mijn vriend W.W.? Zeg anders eens aan zijn vrouw dat ze hem er
aan helpt herinneren. Ik heb reeds met eenige bestuursleden gesproken en weet
dat de Vereeniging tot het vormen eener Verzameling van Moderne Kunst dat portret
zeer gaarne zal koopen. Ik heb dus voor U gewerkt en een opdracht voor U
losgekregen. Maak mij niet te schande!
Mijn vrouw heeft het erg druk met propaganda voor een internationaal Vrouwen
congres dat half
[2:8]
April in den Haag zal gehouden worden. De vrouwen van de meest vijandige landen
hebben reeds beloofd te komen. Ze zullen over de vrede spreken en ik ben bang
ook over vrouwenkiesrecht waarnaar heel wat minder menschen verlangen.
Wij hebben gelachen over Uw avontuur met het missen van de trein tengevolge
van de wijsneuzigheid van Uw vriend ‘Zuurpruim’ en na de beschrijving van Pasadena
wil An voor het eerst van haar leven naar Amerika om daar te reizen. Maar ik nog
niet voordat ik van Italië genoeg heb. En ik ben bang dat ik daarvoor niet lang genoeg
zal leven.
Groet Marie. Wij denken en spreken dikwijls over U
Uw
G.M.d.T.
Marie's prent kaarten van de Canyon kwamen verleden week aan. Wel bedankt.

Willem Witsen aan Gerrit Jan Hofker
Plaats: San Francisco
Datum: 1 maart 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Netherlands Central Commission,
Panama-Pacific International Exposition
Mills Building
San Francisco. Cal.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

1 Maart 1915
Beste Jan,
Ik heb al zoo lang 'n brief aan je in mijn pen maar 'k heb 't gewoonlijk zóó druk
dat 'k er niet aan kan denken. Drie van onze vier zalen zijn nu geopend en voor de
e

4 moet 'k wachten op de wandbespanning die uit Holland gestuurd wordt (!) en die
'k iederen dag kan verwachten. Maar al ben 'k in zóó verre minder druk, er is altijd
zoo veel te doen en te kijken, zoowel op de Exp. als in de stad, dat er tot nog toe
niets van komen kon. Maar nu moet M. te bed blijven waardoor 'k natuurlijk ook
thuis blijf, want 'k wil haar niet alleen laten en moet nu alles doen in 't huishouden
en haar verzorgen en nu heb 'k gelegenheid om eens te schrijven. Maandag, juist
8 dagen geleden waren wij te gast bij den commissioner general, onzen regeerings
commissaris, in de Holland building om de auto races bij te wonen en M. is daar,
bij 't afgaan van 'n donkeren wenteltrap van eenige treden gevallen. Ze heeft toen
[1:2]
ook 2 dagen te bed gelegen, maar sints Vrijdag (26) (2 × 13) is haar voet weer erger
en gisteren is zij weer gaan liggen; 't is 'n beroerde boel, vooral voor haar zelf, en
juist nù 't weer sints gisteren verbeterd is. Eindelijk merken we iets van 't onvolprezen
climaat, maar tot nog toe hebben we, 'n maand lang, niets als regen gehad. De
menschen hier zeggen dat 't in 40 jaar niet is voorgekomen, maar daar hebben wij
niets aan en wij vonden 't hier, in dat opzicht net Holland, even nat en vuil, niet
wetende dat 't hier 'n uitzondering is. Wel is 't geen winter en 'k loop in m'n zomer
kleeren en zonder overjas, behalve 's avonds. Ik kan je niet zeggen hoe leelijk 't
hier is; er is 'n centrum waar je den indruk krijgt te zijn in 'n wereldstad, maar de
heele stad is zoo nieuw en ongezellig en lawaaierig! Daarbij buitengewoon onveilig
en aanrandingen met ‘put them ups!’ komen elken avond voor. De kranten staan
vol 's morgens van misdaden en diefstal en 'n week of drie geleden is de bar van 't
hotel waar wij gelogeerd hebben, door bandieten geplunderd. Wij hebben, morgen
wordt 't 'n maand, heel aardige apartments, twee kamers, keuken, badkamer, electr.
licht, gas fornuis, centr. verwarming en telefoon voor $ 40 in de maand. Vijf min.
van 't centrum
[1:3]
met de tram, en 20 min. van de Expositie. Toen 'k daar bezig was ging 'k twee maal
heen en weer, dat is dus 80 min. met de tram en op 't terrein heb 'k nog goed 10
min. te loopen, dus 40 min. per dag. Maar er zijn verschillende ingangen - ik gebruik
natuurlijk die, die 't dichtst bij de fine arts is. Anders kun je meer dan 'n half uur
loopen. De tentoonstelling is als 'n architectonisch geheel, prachtig. En de ligging
aan de baai met de bergen aan den overkant, is unique. Maar verder is 't een
ongezellige boel, misschien juist door de geweldige uitgestrektheid. Toch ook zeker
wel doordat alle gemoedelijkheid ontbreekt. Wat wij bij die gelegenheden kennen
in Europa met gezellige café's met of zonder muziek, troepen menschen die zich
amuseeren en gezellig uit zijn, bestaat hier heelemaal niet. Iedereen kijkt je hier
aan of je ook soms 'n zakken roller bent of erger en zoo wordt je ook behandeld,
r.

ook in de betere kringen. Alleen als je dan voorgesteld wordt: M Witsen,
commissioner of fine arts, dan zie je even wat toeschietelijkheid, 'n hand, 'n glimlach,
'n praatje. Vijf minuten later zijn ze je
[1:4]
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weer vergeten. Zelfs de autoriteiten hebben geen manieren om je te ontvangen.
We zijn geweest op de ‘reception’ gegeven ter eere van de vreemde commissioners
in het grootste hotel van San Francisco. Dat hotel is 'n paleis, somptueus en prachtig.
Massa's menschen in avond toilet. Wat je noemt stamp vol en geen gelegenheid
om te zitten. Ik zag daar, toevallig in die volte, prof. Sortini, den commissioner voor
Italië dien 'k daags te voren had leeren kennen; 'n alleraardigste pittige man, absoluut
't tegendeel van 'n Amerikaan. Als die man mij den weg niet had gewezen had 'k
niet geweten waar 'k naar toe moest. Geen enkele ceremonie meester, zelfs geen
knecht die je den weg kon wijzen. Later, in de allergrootste zaal, verschenen de
autoriteiten geëscorteerd door 'n eere garde. En toen begon er 'n defilé tusschen
'n haag van soldaten en begrepen we dat ook wij ons daarin moesten schikken.
Maar er was geen doorkomen aan! 't Duurde lang voor dat we in de rij waren en
toen ging 't voetje voor voetje. Eindelijk kwamen we waar we wezen moesten. Daar
stonden 4 of 5 leelijke dames in prachtige toiletten en eenige heeren. De
ceremoniemeesters vroegen naam en kwaliteit en herhaalden
[2:5]
die bij wijze van voorstelling: 'n buiging, 'n hand - de dames 'n vriendelijk woordje
voor Marie; volgende groep, ceremoniemeester, naam, kwaliteit, buiging, hand etc.,
tot 4 of 5 maal toe. Toen stonden we weer op de zelfde plek waar we 'n uur te voren
hadden gestaan en verder hebben we absoluut niets meer van onze gastheeren &
dames gemerkt. Sortini was woedend! Maar later werd er gedanst, one step, two
step enz. en dat is heel vermakelijk om te zien.
In 'n aangrenzende zaal was 'n reusachtig buffet (alles is hier reusachtig!) waar
je ijskoude heerlijke limonade kon krijgen van sinaasappelen en kersen. (O die
sinaasappelen hier, Jan, dat is werkelijk verrukkelijk!) Om half twee gingen we weg
en mijn knieën knikten van 't voortdurende staan.
Ik had dien dag al den heelen dag op de Tentoonstelling gestaan en gesjouwd
met schilderijen. Den dag van de opening zijn we 's middags om 3 uur naar bed
gegaan en 'k had drie dagen daarna nog pijn in m'n beenen! Ik zou wel 's willen
weten hoe lang we hier nog moeten blijven. Het duurt zeker
[2:6]
nog wel drie of vier weken voór dat alles klaar is (in de fine arts). Maar dan moet 'k
nog wachten op 't samenkomen van de Jury. En daarvan is nog niets bekend. Als
't àl te lang duurt kan 'k er niet op wachten, 'k reken er ten minste op om uiterlijk half
Mei hier weg te gaan. Wij hebben 'n rondreis over Van Couver, Canada door naar
Montreal, - Boston, New York. Die biljetten zijn geldig tot Juli. Maar 'k hoop zoo
gauw mogelijk weg te gaan. Onze reis naar hier door den grand canyon en los
Angeles was prachtig. Als je daar wat meer van weten wil moet je maar aan de
Witte brug gaan vragen om mijn brieven te lezen. Ik ben er zeker van dat zoowel
mijn zuster als mevr. Tholen je die graag zal laten lezen. Je kan dan dezen aan hun
laten lezen: 'k schrijf niet graag twee keer 't zelfde of 't moet van zelf komen. Ik kan
je zeggen dat 'k erg terug verlang naar New York. Dat is 'n prachtige stad waar 'k
voortdurend 'n blij gevoel heb dat 'k er ben. Hier niet! Ik zou daar ook kunnen werken
en hier is alles even leelijk behalve de omstreken.
[2:7]
Veel hebben we er nog niet van gezien, dat komt later als M. weer beter is en we
r.

hebben den tijd. M Torchiana, onze consul generaal, heeft ons uitgenoodigd om
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met hem en z'n vrouw, naar zijn buiten verblijf te Santa Cruz te gaan. Daar moet 't
heel mooi zijn en we zullen 't zeker doen, later. Wat we wel gezien hebben, de kust
van de Stille Oceaan, 't Golden Gate park en de ‘Presidio’ van waar je 'n gezicht
hebt op de stad in de laagte, met de baai en de blauwe bergen aan den overkant,
belooft veel! De meeste notabelen, en ook zaken menschen als Torrey, den
kunsthandelaar voor wien 'k 'n introductie had, ook Ledeboer en Bosse, jonge
schilders die hier werkzaam zijn aan de Holland building, de Bodenheims, hij 'n
ingenieur en broer van Nelly Bodenheim uit Amsterdam, Mrs. Houston, zuster van
kennissen uit New York, - allen wonen buiten de stad, op verschillende plaatsen 30
& 40 mijlen hier van daan en allen zijn 't erover eens dat ze heerlijk wonen in 'n
verrukkelijk climaat en 'n prachtig land! We zijn er wel nieuwsgierig naar!
[2:8]
Ik hoor bitter weinig uit Holland. Één brief van Nieuw en één van mijn zuster die wel
gelden mag voor drie, maar ze zijn zóó gauw gelezen! Ik hoop dat je ook gauw eens
schrijft. De overweging dat 'k misschien al weg ben geldt niet, omdat 'k wel
maatregelen zal nemen dat alle brieven worden opgezonden. Van daar dat 'k geen
adres geef van mijn apartments, dat heel tijdelijk kan zijn. Schrijf er dus maar 's
lustig op los, beste Jan, je kan mij geen grooter plezier doen. Tusschen 't begin van
dezen brief en dit eind heb 'k alweer 'n soepje gekookt, carbonaadjes gebakken met
aardappelen en gestoofde sla, - en de boel weer weggewasschen. Marietje moet
rust houden en ligt in bed te lezen - 't is zoo naar voor haar, die gedwongen rust!
We hebben hier met z'n beidjes 'n best leventje - alléén was 'k allang weggeloopen!
Later schrijf 'k je wel meer, maar 't is vreeselijk wat 'k heb af te pennen. 't Is nu
kinderbedtijd, - en jullie beginnen er nu al aan te denken om op te staan! 't Verschil
is ± 8 uren.
Dag Jan, veel hartelijke groeten, ook aan M. en de jongens van ons beiden en 'n
hand van
je
Wim

J.F. van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 4 maart 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage 4 Maart 1915
43 Van Boetzelaerlaan.
Beste Mijnheer Witsen,
Met groote belangstelling lazen wij Uw interessante brief en zijn er U recht
erkentelijk voor. Het deed ons zooveel genoegen wat van Mevrouw en U te hooren
vooral nu het alle goede berichten waren. Sebald zette groote oogen op toen hij
hoorde dat hij in S. Fr. meedeed aan een stilleven op het buffet en constateerde
toen met trots, dat hij dus ook over zee met een boot gevaren was. Wij houden ons
met nadruk aanbevolen voor verdere berichten, wanneer U de tijd en de gelegenheid
daarvoor niet ontbreken. Vooral hopen wij dan van bestellingen te hooren. Als stuk
publiek mag ik zeker wel aanraden om als U de portretten van Mevrouw en
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[1:2]
het jongetje Nienhuis laat zien, deze zoo voordeelig mogelijk voor een leeken oog
te laten uitzien, dus vooral niet zonder lijst. Zelfs de omgeving, bijv. zonder
gelegenheid tot vergelijken op een effen wand, kan er toe mee werken den indruk
bij een leek beslissend te maken in gunstigen zin. En nog eens mag ik zeker wel
aandringen, dat U de prijzen op Amerikaansche leest schoeit. Als U dat niet doet,
houden die lui U heusch niet voor de loyale hollandsche meester, maar voor de
laag geschatte schilder, bij wie zulke rijke lui als de Amerikanen niet moeten zijn.
Laszlö vraagt f 12000 voor een schilderij als van Mevr. Engelbrecht jr. en hij kan
het werk niet af. Als hij f 1800 vroeg, zooals in Nederland U doet, dan dacht niemand
om
[1:3]
hem. Ik hoop dat Mevrouw U in dezen dagen ook maar ter dege opstookt. Want U
bent het toch ook aan haar verplicht.
U houdt me wel ten goede, dat ik zoo schrijf. 't Is niet anders dan te Uwen bestwil.
Ik moge de bevoegdheid er toe ook ontleenen aan de erkentelijkheid die ik jegens
U voel voor de portretten die U van Mama en mijn vrouw maakte. Het eerste is, nu
Mama overleden is, ons heilig kleinood geworden. Het is van aard veranderd. Zooals
het nu in de voorkamer hangt, komt het zoo tot zijn recht, dat zijn werking als het
ware de kloof tusschen hetgeen voorbij is en het gemis van nu overbrugt door de
herinnering bloeiend levendig te houden. Ik moest een tijdlang thuis blijven wegens
influenza en heb toen heele middagen kunnen volgen de wisselingen van het licht.
Door de
[1:4]
verscheiden aard van de ruitjes in onze vensters is er bij zonlicht een soms
tooverachtige verlichting. Zachtjes komen de handen in een warm levendig licht,
en sterven weer langzaam weg. Dan komt het gezicht al bloeiender te voorschijn,
heel de houding, de uitdrukking van een beetje droefheid en ook blijmoedigheid in
oogen en mond, alles wordt sprekend, om onmerkbaar te verdwijnen. Maar het
mooiste is een eigenaardig bleek licht juist op handen en gezicht. Dat is half vier,
als de zon door het groene glas schijnt, waarop dat knielende meisje voorkomt. Dan
is het geheel, door zijn contrasten van warm, te raden donker, en het koel verlichte
maar geheel natuurlijk verschijnende van de vleesch partijen zoo betooverend, dat
ik niet anders kan zeggen, dan dat het roerend mooi is.
Het dan versterven van alle kleuren geeft daarna een bijna symbolische
weemoedigheid.
[2:5]
Wat zijn wij blij met dit bezit, en nu de omstandigheden zoo veranderd zijn is het
me een behoefte U nog eens te danken voor de toewijding en de kunst aan dit
portret besteed.
Het is zoo heel anders geworden nu Mama heen is. En eigenlijk ook niet. Wij
waren zóó samen, ook in gedachten, dat, juist ook waar Mama laat ik zeggen in
materieele zin niet zoo naar voren kwam, dat wij innerlijk eigenlijk nog niet de
verandering bemerken. Maar wanneer we dan de uiterlijke veranderingen zien, hoe
het huis leeg is, al Mama's dingen van gebruik doelloos liggen, hoe nu alles verdeeld
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is en weg gevoerd wordt, telkens weer een stuk dat uit het verband wordt gerukt,
dan is het een verwarring brengend contrast tusschen dit stoffelijk afbreken en het
[2:6]
innerlijk ongeschonden willen houden.
Wij hebben een drukken tijd achter ons door het gedwongen spoedig moeten
verdeelen, op dat het huis beschikbaar werd om te verhuren. Gelukkig is het zonder
oneenigheden (wij zijn met zeven broers en zuster) afgeloopen. En dankbaar zijn
we voor de lieve souvenirs aan Mama's omgeving. U zult er ook wel mooie dingen
bij vinden. Mijn vrouw is er zoo blij mee; zij zegt, 't is net of Moetje (zoo noemden
we Mama) 't ons alles geeft en er zelf plezier in heeft, dat wij het krijgen. Zoo was
Mama ook; 't was haar 't liefste als ze aan de kinderen geven kon.
Wij vonden nog enkele speelgoeddingen, van mij vroeger geweest. O.a. een
drukpersje, heel primitief. Een langwerpige doos, die uit één lade bestaat, waarin
de lettertjes. Op de bovenkant van de
[2:7]
doos zijn gleufjes waarin een klein doosje kan glijden. In dat laatste worden de
lettertjes gezet; op de binnenkant van het dekseltje maak je het papier vast. Op de
groote doos zijn nog twee stijltjes waartusschen een ovale cylinder, horizontaal,
aan een uitstekend hefboompje kon worden omgedraaid, waardoor het dekseltje
wordt neergedrukt, zoiets als dit:
Hiermede is nu Sebald de koning te rijk. Hij loopt er den heelen dag mee onder zijn
arm al maar roepende om drukinkt. Hij had er al dadelijk de Rotterdammer onder
gelegd, als druksel. Het moet staan naast de pers boven en aan Guusje vraagt hij,
welke pers ze mooier vindt, die
[2:8]
van Pappa of de zijne. En Guus weet niet welke te kiezen, want ze vindt elk ‘in zijn
soort’ even aardig, zegt ze.
We zijn nog steeds doende om de drukafdeeling behoorlijk ingericht te krijgen.
Het moet alles poëtisch zijn, en er ook aardig uitzien, en toch niet veel geld kosten!
De vloer ververij hebben we al uitgespaard door het zelf te doen. Een heidensch
werk, waarvan je blaren aan je rechter hand krijgt en het spit in je rug van het bukken.
Op het vernissen na zijn we er mee klaar. Het was ook een heele puzzle om de
pers secuur, zonder beweeglijkheid gesteld te krijgen. Hij rust nu op 9 balken,
waarvan 5 stalen I en ? balken. Het gaat nu goed. Ik had nog vóór Mama ziek werd
al proef velletjes gemaakt van een catalogus van De Zilverdistelboeken, dat naar
wensch slaagde.
[3:9]
De letters door De Roos ontworpen worden nu in staal gesneden. Zij zijn uitstekend
geslaagd. Die zijn bestemd voor meer moderne werken. De letters van Pissarro
daarentegen voor oude werken, vooral middeleeuwsche. Met Pissarro's werk was
het een eindeloos heen en weer geschrijf, wat door dat censorgedoe veel tijd nam.
Nu zijn we daar ook mee gereed. Ze zijn nog anders geworden, dan U zag. Ik ben
er trotsch op, dat we in Nederland niet meer achter zijn bij Engeland's Private
Presses. Onze letters zijn ten minste even mooi zoo niet mooier dan de beste van
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hen: d.z. The Doves Press en The Ashendene Press, met wie zij in karakter ook
het meest overeenkomen.
Het eerste boek met de letters van Pissarro te drukken, zal zijn Karel ende Elegast
e

een gedicht uit de 13 eeuw, waarin een van
[3:10]
Karel de Groote's daden wordt bezongen. Ik koos dit, omdat onze letter gebaseerd
is op de ‘Carolina’, de letter, die door de hervormingen van Karel de Gr. ook op
schriftgebied, onder zijn regeering is ontstaan, en daarom naar hem genoemd.
Het eerste boek met de Roos' letter: een geschrift van van Eyck en mij over
Boekkunst.
Nu moet de vrede nog alleen maar komen en ons debiet een beetje bevorderen.
Ik ben zoo juist op de tentoonstelling voor het Steun Comité geweest, waar ook
Uw schilderij, eenigszins verwonderd over zijn buren, prijkte. Ik heb twee heele loten
en zou vrouw Fortuin heel dankbaar zijn, als ze een van de nummers daarop liet
vallen. Er is veel moois, vooral porcelein en Delftsch
[3:11]
aardewerk, en eenige antieke meubels, o.a. een Lodewijk XVI boekenkastje, dat
op het tweede lot mag vallen! Het zou mij anders spijten voor mijn vrouw, want die
wordt ziek van de boeken in huis. Zij vervullen voor haar ongeveer de rol van...
ongedierte, dat overal door zijn aanwezigheid belemmert en prikkelt. Nu we ruimte
moeten maken voor berging van hetgeen van Mama komt, zijn het natuurlijk de
boekenruimten, die het ontgelden moeten, zoodat ik wel met een polsstok over de
stapels in de voorkamer moet springen, die allen uit de muurkast worden verbannen.
Het wordt dan benauwend, en ik zou er ook haast toe komen, om zonder eerbied
Shaw op Goethe, Querido op Helene Swarth te gooien, zonder verder meer aan
den inhoud te denken. Er kwam mij ook weer in handen
[3:12]
het boekje van Hofker. Wat staan daar fijne dingen in. Jammer, dat het zoo ongelijk
is, en nog meer jammer, dat zoo'n geest niet verder ging, al was het in andere
richting. Hij gaat nu oogenschijnlijk geheel op in zijn functie van ‘Chef van de
Afdeeling Telegrafie’, menschelijk heel mooi en misschien niet minder verdienstelijk,
maar ik had toch veel liever een prozastuk van hem, dan een ‘NOTA’ van ‘Afdeeling
II’, zooals we er genoeg ontvangen.
Tot slot twee kleine verlevendigingen voor het portretje van Sebald: Bij het
rondgeven aan tafel, kwam ter sprake, waarom de vrouwen toch voor moesten
gaan; ieder gaf zijn meening, min of meer vriendelijk of ironisch, waarop Sebald als
laatste sloot met: ‘omdat ze zoo lief zijn.’ - Tegen een meid die hem ergens met een
lage stem ‘Dag Sebald’ zei, beweerde hij: 'Zeg, jij moet niet zoo bas-praten, je moet
discant praten.
Nu eindig ik heusch.
Hartelijke groeten voor U beiden van ons beiden, en een handdruk van
Uw toegenegen
VRoyen.
Mijn vrouw hoopt binnenkort aan Mevrouw te schrijven.
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Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 4 maart 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 4 Maart - 15
Beste Willem,
Hoewel niets bizonders te schrijven wil ik je naar het verre land toch ook een
lettertje zenden. Ik heb dat al wel gedaan, maar die kaart zal wel komen onder: ‘de
brieven die hem nooit bereikten.’; want het adres had anders moeten zijn. Het was
een hartelijke dankbetuiging voor de gedachte aan mijn verjaardag. Je hebt al heel
wat moois in het groote nieuwe land gezien, de kaarten die je zondt uit het gebergte
waren verrassend van natuurverschijning. En 't zal je goed doen en ook Marie
[1:2]
daarginder in zoo'n heerlijk klimaat te zijn. We hebben hier het bekende Hollandsche
weer, regen en guur, gelukkig daarbij het verlangen en de hoop op beter hetgeen
ons nog welgemoed moet houden. Hollandsch weer en Hollandsche
teekenmaatschappij is maar één stap. Ik schreef je al dat Haverman president was
geworden; - niettegenstaande ik vooruit gezegd had niet voor President in
aanmerking te willen komen, hadden ze mij toch nog eerst gekozen; maar ik bleef
bij het eens genomen besluit. Zoo je weet kwam er verder in het Bestuur geen
verandering en werd de tentoonstelling bepaald op September, met groepen van
de overleden leden, zooals dat
[1:3]
verleden jaar zou gebeurd zijn en Blommers is daar helaas nog bijgekomen. Verder
zal dan gevraagd worden aan Gestel, v.d. Hem, Sluiters en ik meen nog èèn om
met een groep uittekomen.
Verder was nog van belang een mededeeling van Koster (uit Haarlem) dat hij
wel, laat ik het noemen, een rondreis zou willen doen met werk van de leden in de
Noordelijke landen - Denemarken Zweeden (Noorwegen?). Hij heeft zoo iets al eens
meer gedaan met ander werk en belangstelling daar gevonden voor de Hollandsche
Kunst. Verder was het erg warm en rookerig, dank zij een zeer aangename sigaar
die van wege de Maatschappij werd gepresenteerd.
[1:4]
In Amsterdam zijn tegenwoordig steuntentoonstellingen gaande met 15% korting
voor het Comité en hier is de groote uitstalling van de verloting die f 250.000 aan
loten moet opbrengen met de Koningin aan het hoofd.
Sedert eenige tijd is de beurs weer geopend, een dag daarvoor kwam Neyenhoff
onverwacht bij ons. Hij moest enkele van zijn prolongatie menschen spreken. Hij
had veel te vertellen zag de toestand niet rooskleurig in, maar het is zielig zoo doof
als hij geworden is. Nu jullie niet in Amsterdam zijn, kunnen wij van hem en
Amsterdamsche toestanden niets hooren. Het gaat allen in huis nog al wel. Coba
gaat vroeg naar bed, die rust doet haar goed. Ik hoop dat het je beide goed gaat.
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Met een hartelijke handdruk
je
Th.

J.F.L. de Balbian Verster aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 maart 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
5 Maart '15
N.v.d.D.
Amice,
Een ongedachte gelegenheid om je iets te schrijven. Mijn collega Uyldert afzender
van de hier ingesloten circulaire vroeg mij hoe hij je kon bereiken? Ik raadde hem
aan Reicher je adres te vragen dat ik zelf niet kende.
Ik heb geen gelegenheid meer gehad om afscheid te nemen. Ik hoop zeer dat de
reis voor jullie beiden aangenaam is geweest en dat het verblijf in Californië een
succes is. Op zich zelf een genot om zoo ver van den oorlog af te zijn! Hier zijn
alleen maar Steuntentoonstellingen. Maar het is waar, ik mag niet vergeten dat er
onlangs in ‘Arti’ een mooie kunstbeschouwing is geweest. Je eigen werk - waarbij
veel nieuws dat ik niet kende - heeft veel succes gehad. - Nu a.s. Zondag, 8 Maart,
wordt in het Stedelijk weer een enorme Steuntentoonstelling geopend. Dat is het
[1:2]
tweede gedeelte. Voor ons van belang want mijn vrouw zal er debuteeren met twee
damesportretten. Zij heeft een soort Bühnenfieber en er komt bij, dat Isaac Israëls
bij ons is geweest. Hij heeft toen een brillante portretschets van mijn vrouw gemaakt.
Zij lijkt daar op een Parijsche essayeuse, maar het ding is prachtig en mijn vrouw
is zoo onder den indruk gekomen van deze virtuositeit, dat zij drie dagen lang van
exposeeren niets meer wou weten, totdat onder pressie van Wenckebach en mij
de twee portretten zijn vervoerd.
Wat zou ik je nieuws vertellen? Ik weet niet veel meer dan in de kranten staat.
En ik leef nog alleen in den nacht, zoodat ik geen menschen meer zie.
Dezer dagen ben ik nog eens op een kleine Joden-expeditie geweest, in het
bijzonder bij Vecht. De oudste dochter, die je nog wel kent, was als verpleegster bij
de Belgen. In een hospitaal bij Veurne verpleegde zij Belgen, Franschen en
Engelschen. Op weg naar haar ambulance is zij getroffen door een bom uit een
Duitsch vliegtuig. Haar rechterbeen moest worden geamputeerd en dien avond is
zij gestorven. De familie heeft veel brieven gekregen van Belgische docters en
Engelsche nurses, allen vol lof over de lieve Hollandsche zuster. - Zoo ben ik op
‘de lawaaie’ geweest.
In Engelsche illustraties hebben we platen gezien van de opening der tentoonst.
Het schijnt mooi te zijn geweest!
Veel groeten aan jullie beiden en geloof me van harte
yours
Verster

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 maart 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
de

2

Jan van der Heijdenstraat 109
[briefhoofd Werkplaats Van Wisselingh, Amsterdam]

9 Maart [191]5
Beste Wim & Marie, - Jelui brief is al een poosje in mijn bezit en dank ik je wel voor
al die belangrijke mededeelingen. - Toch blijft het moeilijk een beetje voorstelling
van den toestand daar te krijgen. De briefkaarten gaven wel mooie stukken te zien
(van middag kreeg ik juist dat strandgezicht) maar alles bij elkaar krijg je zoo den
indruk of het daar een leven is van handelsreizigers, alles voorbijgaand en zonder
eenige intimiteit. - Het zal wel anders zijn maar voor je daàr in bent moet je er
minstens geboren zijn, neen moet je grootmoeder er al geboren zijn. - Ik was blij
iets van jelui te hooren en vooral dat het jelui zoo goed gaat. Zondag was ik nog op
82 maar alles was nog in de beste orde. Brieven van belang komen er niet meer.
Eén was er zondag, waarop stond, den heer W.W. persoonlijk. Ik stak die direct in
mijn zak uit angst dat Marie over mijn schouder zou willen zien, het geheim
ontsluieren en misschien... Toen ik wat op mijn verhaal was gekomen en zag dat
het handschrift mij bekend voor kwam, heb ik het epistel open gemaakt, en was het
- - een bedelbrief. Een laatste bede om hulp. Eigenlijk vreeselijk stakkerig. Op de
derde étage valt wat kalk van het plafond op de trap. Ik loop maar om de brokjes
heen en laat de boel maar liggen. - Wat is het toch een groot huis. Als er een lift
was was het een ideaal inrichting. - Merkwaardig dat jij N.Y. zoo mooi vindt (v. Wezel
is er, geloof ik, heen gegaan). Die ‘de Vries’ was dat een van die boekenmenschen
of de groote makelaar, de Vries? Zeker zoo'n boekenwurm dat stemt tenminste met
je betiteling van ‘zeer eigenzinnig en eenigzins verwaand jongmensch’. Ja, dat kan
niet anders als verkeerd uitloopen met zoo'n vent. Dat is karnemelksche pap van
menschen. Je zult geen raad meer noodig hebben maar anders ‘houdt hem uit je
buurt’ - zoo ver mogelijk. Bepaald een koopje lijkt het leven me er niet. Ik zal er nooit
kunnen komen want op de helft, zou mijn kapitaal al op zijn. - Los Angeles is prachtig
zou ik zoo zeggen. Daar heb ik trouwens wel eens meer iets van gehoord of gelezen.
Kan het wezen dat die Antoon Molkboer daar geweest is en daar over geschreven
heeft? Ik geloof van wel. Wat zal dat een mooi gezicht zijn zoo'n boom met sinaas
appels! Het is toch wel leuk om zoo eens iets mee te maken.
[1:2]
Ik zit me hier maar voortdurend te vervelen en heb daarbij nog pijn boven op mijn
hoofd. Merkwaardig zoo'n koffiehuis. Echt iets voor Marie, dunkt me. Toen je over
al die heerlijke whisky's schreef liepen de druppels uit mijn mond. Dat is dus daar
bijna luilekkerland, in zoo'n bar! De waterleiding op 82 is nu in orde, was niet overal
afgesloten. Dank de beschrijving van Marie, heb ik, na eenige acrobatische toeren
die leiding kunnen afsluiten. Altijd makkelijk als je in je jeugd aan gymnastiek gedaan
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hebt. Het zou wel aardig zijn - vooral voor de financiën - als je daar nog wat te doen
kreeg. Die militie oproep voor Erik heb ik naar Aerdenhout verwezen. Vorige week
sprak ik een heer en dame (van Noort) die met Ru. van Indië naar hier waren gereisd.
Ze waren een en al lof over hem. - Wat zijn er toch een hoop menschen op de
wereld. Je leest niet anders als dat er dagelijks duizenden dooden vallen, nog meer
duizenden gevangen worden genomen en toch blijft die moordpartij maar aanhouden.
Wij zijn er buiten gebleven en zullen er nu wel niet meer bij betrokken worden. Ik
weet niet of ik het al geschreven heb maar Anna zit in België bij Coba want deze
laatste moet een kindje krijgen en wil A. daar graag bij zijn. - Ik ben met Cis en Saar
alleen en hebben wij het rustig. Van België hooren we niets. Ik weet alleen dat ze
goed is aangekomen. - Isaac was hier en vorige maandag was ik bij hem in den
Haag. We hebben nogal pret gehad. Vooral toen François met zijn vrouw kwam en
over een hongerkuur vertelde die ze tezamen in Freiburg hadden mee gemaakt.
Verbeeldt je, ze hadden in 21 dagen toen niets gegeten en wilden ons wijs maken
dat ze zich erg lekker voelden! Ik wist niet dat hij zoo gierig was en zei bij ongeluk
‘je zult een prettig gevoel in je porte-monaie gehad hebben’. 'S middags aten zij bij
I. thuis en zijn wij in Central gaan eten. Het was niet uittehouden, den geheelen dag.
I. heeft mooie dingen in Londen gemaakt. Worstelaars, een neger en een blanke,
prachtig van actie en van naakt. Dat is je ware naaktstudie. In de zaak, op het Rokin,
gaat het, la la. Het is hier in de laatste dagen kouder dan het ooit is geweest, van
dezen winter. Ik heb nog een tapijt te maken gekregen en een groote kast (dit laatste
is een cadeau voor Jul. Röntgen), en nog een oirkonde. Dus leef ik nog. Dus ben
ik wel verplicht om nog te blijven leven.
Hartelijke groeten van Cis en mij
t.t.
Nieuw.
Marie, moet ik je die prijscouranten van ‘Eigen Hulp’ ook opzenden? Of die dingen
van ‘Liberty’ of de ‘Bijenkorf’? Er was ook een brief voor Mevr. de Wed. Schorr,
zonder postzegels, was dus gebracht. München stond er met potlood bij. Op gevaar
af dat je weer zou uitschelden heb ik hem toch maar opengedaan. Het bevatte een
stembiljet voor een lid van de raad van Beheer van het Hoog Amstelland, ik weet
niet meer - maar iets heel belangrijks. Zou ik het opsturen naar München? Ik heb
het bij ongeluk in de prullemand laten vallen. Alles in huis ziet er nog prachtig uit.
Dag Marie
je
N.
Dank je wel voor de prentkaart uit Grand Canyon. Wat zal dat prachtig zijn!

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: San Francisco
Datum: 19 maart 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
San Francisco 19 Mrt. 1915
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en

Mijn laatste brief is van den 14 lieve Cobietje en daarin schreef 'k je o.a. van 't
feest. Dat was Zondag. Den volgenden dag vond 'k op de tentoonstelling 'n briefje
van Péronne met de uitknipsels uit 't N. v.d. d. Ik heb dien dag dadelijk 'n langen
brief aan de meisjes geschreven om ze een en ander van hier te vertellen. Noch zij
noch ik hebben de bewuste zaak aangeroerd en 'k was blij met 't korte briefje dat
intusschen aantoont dat ze niet kwaad op me zijn. Tot gisteren is M. thuis gebleven
voor haar oortje - of de beterschap blijvend zal zijn, staat nog te bezien omdat alles
zoo erg vermoeiend is hier.
Woensdag op de tentoonst., waar 'k even moest wezen, maakte 'k kennis met
den Portugeeschen commissioner, de Sousa Lopes, 'n aardig jong mannetje dat
veel in Parijs woont en heel goed fransch spreekt en slecht engelsch. Hij vroeg me
of 'k
[1:2]
hem wou rondleiden in mijn sectie; hij wilde goed op de hoogte zijn om er over te
schrijven; hij had heel veel belangstelling en had gelukkig geen ultra moderne
denkbeelden. Dat wil zeggen dat 'k goed met hem kon opschieten en dat gebeurt
me niet alle dagen. We hebben toen samen 'n groot gedeelte van de zalen bekeken,
elkaar aanwijzende de dingen die ons getroffen hadden. Zoo heeft hij me gebracht
bij de muurschilderingen van Brangwijn die buitengewoon zijn van knapheid, fantasie,
magistrale teekening, durf van kleur en afmetingen. Ik wist niet eens dat ze er waren
en was trouwens in dat gedeelte van de Exp., ‘the court of abundance’ nog niet
geweest! - Gisteren heb 'k 't portret van Mevr. Torchiana afgekregen; 'k ging er 's
morgens met M. heen, eenigzins beangst dat 'k 't zou bederven, 't is tòch altijd zoo
[1:3]
moeielijk, vooral van 'n vrouw die er graag jonger uitziet dan ze is en 'k had er in 'n
week niet aan gewerkt. Maar 'k viel meê en M. is altijd zoo'n groote steun voor me,
zoowel door moreele steun als door haar gemak om aardig te praten en de menschen
bezig te houden. Tegen de verwachting in heb 'k heelemaal geen tegenslag gehad
en is 't heel goed geworden. 't Is buitengewoon licht en blond van kleur en flot
geschilderd, kwaliteiten die 'k gewoonlijk mis, al zoek 'k 't ook. En vandaag hebben
r.

we M Schultzberg en z'n vrouw op den lunch gehad in de Techan-restaurant, heel
gezellig. Ik schreef je al over hem: hij is de Zweedsche commissioner en zijn vrouw
is zeer sympathiek & lief. Ze hebben M. toen ze thuis moest zitten, bloemen gestuurd
en hadden ons hier opgezocht en zijn altijd aardig en hartelijk. Wij moesten wel wat
terug doen en dat kan
[1:4]
ook omdat we altijd zoo zuinig leven en thuis eten. (gewoonlijk voor 20 of 30 ¢.) De
samenkomst van de Jury is in Mei en duurt 14 dagen zoodat we einde Mei hier klaar
zijn. Waarschijnlijk gaan we met z'n vieren in April naar de Sierra Nevada, in de
sneeuw bergen, hij en ik schilderen. Dat is 5000 voet hoog en 't moet er heel mooi
zijn. Hij is 'n specialiteit in sneeuw schilderen (hij heeft hier heele mooie schilderijen
met erge dikke sneeuw, uit Zweden) en ik heb 't ook wel meer gedaan al is 't dan
maar hollandsche sneeuw. Na onze lunch zijn we samen naar de Exp. geweest en
hebben daar in 'n zomerwarmte op 'n bankje naar de muziek zitten luisteren, eerst
van 'n fransch orchest, heel goed, en later in de Hawaï building, naar 'n troep zangers
en muzikanten, donkere knappe kerels, heelemaal in 't wit met roode dassen en
oranje sjerpen; 'n soort neger muziek, maar zeer romantisch & gepassioneerd.
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[2:5]
Vrijdag middag was de dedication van Frankrijk, 'n heel mooi paviljoen, bij welke
gelegenheid er van alle kanten met warme sympathie gesproken is. Dat begint altijd
met 'n officieele speech van den commissioner general, die ook later de verschillende
sprekers introduceert. Dan komt de vertegenwoordiger van de U.S., 'n ernstige en
deftige oude man die altijd interessant spreekt. Dan komt President Moore, die altijd
grappen maakt en in dit geval niet goed wist wat hij zeggen zou; eerstens had hij
de speech van comm. gen. Tirman niet begrepen ('n Franschman waagt zich even
min aan Engelsch, als 'n Amerikaan aan Fransch) en ten tweede om den oorlog.
Dat zijn ongewone dingen en die vallen uit den sleur! Maar toch had hij weer z'n
gewone succes toen hij er wat op bedacht door te zeggen, dat Frankrijk wel gauw
weer betere tijden zal tegemoet gaan! Dat gaf 'n oorverdoovend applaus. Dan komt
de gouverneur van California die heel saai spreekt en daarop volgt de Mayor van
St. Fr. die ook 't meest op z'n plaats is als hij grappen kan maken.
[2:6]
Dat zijn de officieele sprekers bij elke dedicatie. Maar daar is 't niet mee afgeloopen;
gewoonlijk is er nog 'n consul en eenige leden van de kamer van koophandel en de
colonie. Dan is er ook muziek en de verschillende volksliederen die staande worden
aangehoord. Het is 'n heel vertoon, ook met militairen, en 't duurt gewoonlijk 2 of
2½ uur. Bij die gelegenheid zaten wij commissioners (M. was op 'n reception in 't
Zweedsche paviljoen, met Mrs. Schultzberg) op de voorste rijen in 'n ontzettende
zon, en tegen 't einde kregen we 't erg benauwd door 't opdringen van 'n hoop
fotografen en andere belangstellenden. Toen 't afgeloopen was ontstond er 'n
ontzettend gedrang door dat 't volk, dat langzamerhand zich had opgedrongen, 'n
aanval deed op de prachtige bloemen manden die op de tribune stonden, de
prachtigste rozen en lelies en donker blauwe irissen (rood wit & blauw van de fr.
vlag). Dat was 'n vreeselijk schouwspel, die honderden grijpende en grissende
handen die graaiden in die teere, mooie bloemen met ruw geweld van de meest
bruute beestachtigheid. In 't oogenblik waren de manden
[2:7]
leeg geplunderd en de manden zelf op den grond getrokken en vertrapt.
En gisteren was de dedication van Cuba, de muziek speelde de ouverture van
de Carmen, weer al die zelfde menschen en dezelfde speeches, veel mooie dames
en leelijke hooge hoeden, zon, warmte en verveling! Maar de Cubanen, halve
Spanjaarden maakten veel meer drukte en de commissioner general, de Generaal
Enrique Loinag del Castillo, stond te stampvoeten en te schreeuwen dat z'n stem
oversloeg en had 'n enorm succes! We kregen daar allemaal, behalve 'n mooi
uitgevoerd programma, en de nationale kleuren aan 'n speld, ieder 'n tuiltje blauwe
viooltjes met witte anjelieren en groene varentjes als 'n reusachtige buttonhole. Dat
cubaansche paviljoen is een van de mooiste van de Exp. Niet zoozeer van buiten
als van binnen. We hebben dat gisteren avond kunnen constateeren; er was toen
Reception en bal. De binnenplaats met 'n gekleurde fontein in 't midden, is niet
overdekt en de galerijen zijn van
[2:8]
steen. Daar werd gedanst, op de binnenplaats bedoel 'k, maar voor deze gelegenheid
was er 'n zeil als zoldering aangebracht. Een heele mooie breede trap leidt naar

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

boven, waar de Generaal en z'n vrouw en de consul en z'n vrouw de gasten
verwelkomden. Ook boven was 'n danszaal, te klein voor àl de gasten, met 'n terras
waar men 'n prachtig gezicht had op de Exp. In bij vertrekken waren buffetten met
champagne-punch maar niets te eten. Dat was er wel geweest, maar 'k kwam er te
laat op af, 't was alles òp! Zie zo, lieve Cobietje, nu weet je weer in hoofdzaak onze
heele week. Voor dezen keer moet 'k 't daar bij laten - 'k schrijf van daag niet
makkelijk - 'k denk door Julia Culp! Er is van de week ook geen mail gekomen, 'k
hoop morgen.
Door dien storm vóór verleden week is de boot zeker later dan anders; gewoonlijk
krijgen we Zaterdags brieven. Ik verlang erg om weer 's wat te hooren!
Veel hartelijke groeten aan allen, van ons beiden
je
W.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: San Francisco
Datum: 26 maart 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
San Francisco 26 Mrt. 1915
Er is niets van aan dat we voortdurend mooi weer zullen hebben, lieve Cobi, zooals
'k laatst aan C. schreef (21 M.). Gisteren is 't weer veranderd en nu is 't koud en 't
regent. De temperatuur is ongeveer dezelfde als bij ons in den zomer na 'n onweer.
Wij zouden anders van daag naar buiten zijn gegaan met Schultzberg en z'n vrouw,
om de vruchtboomen te zien in bloei; dat moet 'n prachtig iets zijn en dan waren we
daar van nacht overgebleven. Ik ga je nu maar weer 's schrijven want 'k heb veel
te vertellen, ten minste als 'k er toe kom want 't is 'n heele onderneming par embarras
de choix en vooral nu 't eenigzins problematisch wordt of je den brief wel krijgt. Ook
misschien al vorige brieven, die van 14 en die van 19 Mrt. b.v. Van morgen stond
het onrustbarende bericht in de couranten van de Medea die in den grond is geboord
door 'n duitsche onderzeeër. En in de middag editie dat van 't protest van de Holl.
regeering bij de Duitsche. Zelfs stonden er berichten in van de waarschijnlijke,
althans mogelijke deelname aan den oorlog, van Italië, Holland,
[1:2]
Bulgarije en Roemenië. Ik hoop dat 't zoo'n vaart niet zal loopen, hoewel volgens
de couranten, 't er donker begint uit te zien. Ik zal me er ook maar niet in verdiepen
en zoolang 't geen fait accompli is er niet aan denken wat wij dan moeten beginnen
want dan kunnen we niet terug! Dat zou wel 'n streep door m'n rekening zijn met 't
huis in 't O. Park en al 't werk dat op me staat te wachten. Maar dat zijn allemaal
kleinigheden als 't verschrikkelijke toch moet gebeuren. Ik heb aldoor gehoopt dat
't oorlogsgevaar zou kunnen afgewend worden door 't beleid van onze regeering
en hoop dat nog. Overigens moeten we de dingen niet vooruit loopen en ons niet
ongerust maken voór den tijd. Het is wel 'n enorm contrast met 't leven van
feestvieren hier. De Amerikanen, of liever de menschen uit Californie, zijn half crazy
over die Expositie hier en alle dagen staan de couranten vol met overdreven
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enthousiaste artikelen en verslagen naar aanleiding van 't bezoek van den Vice
President. Woensdag
[1:3]
is de officieele dedication geweest en 's avonds, in de California building, 'n reuzen
feest. Ik zie er van af om je 'n idée te willen geven van de afmetingen van die zaal.
Het is 'n werkelijk somptueus gebouw, met 'n enorme hall als je binnen komt en
verschillende rijk versierde vertrekken die toegang geven tot die balzaal. In eén van
die vertrekken hield de vice Pres. en Mrs. Marshall receptie, omgeven door veel
militair gedoe.
Op 't hooren van: ‘Netherlands’ gaf 'n officier ons 'n soldaat meê die ons naar
boven bracht. Daar boven 'n galerij rondom de zaal, met tusschen de zuilen
afdeelingen voor alle landen, behangen met vlaggen en de nationale kleuren. De
eenige afdeeling die leeg was, was de fransche. De commissioners die wel hier zijn
aangekomen om hun Paviljoen en hun sectie in de fine arts te arrangeeren, waren
er niet en de stoelen waren overdekt met de fransche vlag. In 't midden de bok voor
den vice president en zijn gezelschap en verder alle mogelijke landen, behalve
Engeland,
[1:4]
Duitschland, Oostenrijk en Rusland, die niet zijn vertegenwoordigd. (Wel zijn er in
de fine arts schilderijen, zoowel van Duitschland als Engelsche en Hongaarsche.)
Van boven af was de balzaal, door 't door elkaar bewegen van al de kleurige dames
costumes, uniformen en zwartgerokte mannetjes, net 'n futuristisch schilderij. Overal
buffetten waar uit reusachtige bowls punch en limonade werd gediend en waar men
allerlei soorten sandwiches, ijs, slâ'tjes en lekkernijen kon krijgen. Wat daar verorberd
is moet ontzettend zijn geweest als je bedenkt dat er 2000 gasten waren. Zoo'n
feest heb 'k nog nooit gezien en zal 'k ook wel nooit meer zien.
In mijn vorigen schreef 'k je dat we overal buiten werden gelaten, maar op
aandringen van collega Schultzberg die die dingen meer bij de hand heeft gehad,
heb 'k krachtig geprotesteerd, met dat gevolg dat wij nu ook op de official list staan
en overal uitnoodigingen voor krijgen. Zoo is er van avond weer feest in die zelfde
zaal van Japan aan de directie en de
[2:5]
commissioners van de Tentoonstelling en morgen is er 'n groot diner van de U.S.
waarvoor wij echter bedankt hebben om er niet dadelijk genoeg van te krijgen. 't
Gaat zoo gauw vervelen als dat alle dagen 'tzelfde is en soms 2 maal per dag want
de ‘dedication’ is altijd in den middag en àl die landen en vooral àl die staten van
Noord en Zuid Amerika hebben hun eigen Paviljoen. Van morgen is de Vice President
in de Holland-building geweest en bij die gelegenheid, zooals hier bij elke
gelegenheid, is er 'n foto gemaakt waar Torchiana, van Eck en de Kruijff aan z'n
rechter hand staan en ik aan z'n linker, met 't gevolg er achter! Ik ben benieuwd wat
daar van terecht komt; gewoonlijk ben 'k zoo idioot op zoo'n portret. Ik heb ze niet
alle want die dingen zijn hier heel duur - en ook meestal heel groot door 't groote
aantal personen - maar die 'k heb zal 'k je bij gelegenheid laten zien. Die Marshall
is 'n merkwaardige man met 'n buitengewoon intelligent en sympathiek gezicht, die
in zijn
[2:6]
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speeches de Amerikanen allerlei harde waarheden zegt, o.a. dat ze ‘flunkies’ en
‘yellow-plushes’ zijn. Bram zal je wel weten te zeggen wat dat beteekent: lakkeien
van laag allooi! Elken dag staan er geestige en origineele gezegden van hem in
den courant waarvan Marie erg geniet maar die ze hier hard moeten vinden om te
slikken! Hij is humorischtisch en geestig maar zeer ‘independant’ en ernstig.
Maandag heb 'k 'n invitatie van de Holland-America Line, om tegenwoordig te zijn
(zonder dames) bij de opening van hun Exhibit in the Palace of Transportation. Ik
heb dat maar aangenomen met 't oog op mogelijke relaties waar 'k wat aan hebben
kan als we terug gaan. - 't Is ontzettend wat er op zoo'n tentoonstelling te zien is en
meestal in de perfectie. Zoo heb 'k in de Oregon building - 'n alleraardigst rustiek
gebouw - 'n verzameling gekleurde diapositieven gezien (foto's op glas van 40 × 50
[2:7]
waar electr. licht achter brandt -) van natuurtafereelen, de eén al mooier dan de
ander. En in 't Palace of liberal arts hebben we zitten luisteren in 'n miniatuur
concertzaaltje voor hoogstens 'n 100 menschen, naar 'n phonograaf! Maar niet zoo'n
schor akelig ding met 'n reuzen trompet. Het is 'n kastje van 1½ meter hoog, van
wortelnoten hout met deurtjes die open gezet kunnen worden en waaruit 't geluid
komt. Orchestnummers uitgevoerd door de allerbeste muzikanten van de wereld.
Opera scenes, solo's, duetten, quartetten, koren.. door de allerbeste zangers en
zangeressen. Wat hier ook frappeert is de perfectie. Geen zweem van bijgeluid als je je oogen sluit precies of er werkelijk menschen staan te zingen. 'n Tooneeltje
met voetlichten; op 't podium 't meubeltje met geborduurde zijden gordijnen er achter;
'n zaaltje van wit stuc en heele gemakkelijke stoeltjes waar men in zit! Bepaald 'n
genot. Ik loop er altijd even in als 'k er langs kom en dat gebeurt nog al 's want 't ligt
in mijn weg naar de fine arts. Je moest 't hooren!
[2:8]
Het gedeelte dat 'k nog heelemaal niet ken is de ‘Zone’, de ‘Amusements’. Wel ben
'k er 'n paar keer doorgewandeld maar 'k ben nog nergens in geweest. Daar heb je
de montagne russe en de lach gelegenheden, 'n kamp uit de Wild West, de grand
canyon of Arizona Indianen kampen, 't Panama canal in 't klein, straten van 'n half
uur loopen met allerlei tenten en groteske figuren 5, 6 maal levensgroot en massa's
dingen waarvan 'k niet eens den naam weet. Maar 'k ben alweer aan 't eind van m'n
brief en 'k heb je nog niet eens verteld dat we 'n ander appartment hebben. Op
dezelfde verdieping (au premier) maar aan de achterkant van 't huis. Veel mooier,
ruimer ('n kamer meer) en gezelliger, $ 50.-. We kunnen nu ten minste iemand
ontvangen en 'k kan schilderen in de ‘parlour’ die uitzicht geeft op tuinen en terrassen,
'n toevallige doorkijk, drie straten ver. Ik verlang naar brieven maar krijg niet veel.
Twee van jou & C., eén van Bram. Van de vrienden hoorde 'k nog van niemand
behalve van Nieuwenhuis en den Tex. Nu, lieve Cobietje, later meer!
Hartelijke groeten aan allen van ons beiden en veel liefs van
je
W.

Willem Witsen aan Arnold Marc Gorter
Plaats: San Francisco
Datum: 26 maart 1915
Verblijfplaats: Particuliere collectie Paul Gorter
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[1:1]
San Francisco 26 maart 1915
Amice Gorter,
Het tentoonstellings bestuur heeft mij gevraagd of er bezwaar was van enkele
schilders foto's op te nemen in den catalogus. De uitgever van den catalogus doet
het niet om er goed meê te verdienen, want gewoonlijk - er komt ook 'n catalogue
de luxe - wordt er geld bij gelegd. Maar in ieder geval is het 'n eer om daarin te staan
en natuurlijk 'n goede reclame, zoodat ik geantwoord heb dat er geen bezwaar tegen
bestond. Wel kunnen afzonderlijke foto's van die enkelen die in den cat. komen,
verkocht worden maar winst zit ook daar niet in en ik geloof dat niemand van ons
daartegen bezwaar zou maken, zelfs al
[1:2]
verdiende die man er wat aan. De keuze van die enkele schilders is aan mij
r.

overgelaten en dus heb 'k afgesproken dat 'k gaarne ter gelegener tijd met M
Harshe de afdeeling zal rondloopen om de schilderijen die in aanmerking komen,
aan te wijzen. Hoeveel 't er zullen zijn weet 'k niet, 'k denk op z'n hoogst 4 of 5.
De Vries sprak mij erover dat sommige schilderijen wel kans hebben om verkocht
te worden, maar zeker niet tegen den gevraagden prijs. Over 't algemeen zijn die
prijzen zeer hoog vergeleken bij andere afdeelingen. Hij zou graag gerechtigd zijn
om 'n billijk bod te kunnen aanvaarden. Dat wordt wel eenigzins 'n moeielijke kwestie
en in strijd met de bestaande bepalingen. Ik heb hem aangeraden
[1:3]
er jou over te schrijven. Ik vind 't absoluut onmogelijk om daar nog verandering in
te brengen, tenzij de schilder zelf 't doet, maar als 'k me niet bedrieg zijn de prijzen
volgens de bepalingen onveranderlijk, zelfs met toestemming van den schilder.
Schrijf er dus eens over. Wat je eigen schilderij betreft, dat schijnt nog al veel kans
te hebben.
De Jury is nu bepaald op 3 Mei. a s. Ik hoorde 't op 't bureau en ook dat de
officieele uitnoodigingen spoedig zullen worden rondgezonden. Het was Trask zelf
die 't mij vertelde zoodat 'k er zeker van kan zijn.
Dr. Jason met de inzendingen van o.a Frankrijk, Italië, Hongarije komt omstreeks
10 april aan.
De verschillende commissioners zijn van de week gekomen.
Woensdag 24 l.l. is de Expositie officieel geopend door den Vice President van
de Vereenigde Staten.
[1:4]
Dien avond hebben wij in de California Building, een luisterijk feest bijgewoond, 't
mooiste feest dat 'k ooit gezien heb.
Van de week heb 'k den count Albr. Monteglas, den recensent van den Examiner,
gesproken, die mij vertelde dat 't de schuld was van den manager (de Vries) dat hij
zooveel, en van de besten, namen had overgeslagen. Hij was natuurlijk niet bekend
met hollandsche toestanden en had zich laten leiden! Ik heb hem nu nog eens
rondgeleid en hij gaat er nog eens over schrijven, uitvoeriger. 't Is jammer dat we
dat begonnen zijn met de Vries, - 't kost 'n heeleboel geld en hij is absoluut overbodig
en zonder eenig nut!
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Je zal je wel niet beklagen dat 'k te weinig schrijf, - 'k houd je graag van alles op
de hoogte, zou alleen ook heel graag eens antwoord hebben! Ik hoop dat deze je
zal bereiken. Naar 't schijnt wordt 't op zee langzamerhand werkelijk gevaarlijk!
Veel groeten aan allen
t.t.
Witsen

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 april 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Lees eerst ingesloten briefje.
Amsterdam 2 April 1915.
Beste Wim & Marie,
Je brief van 14 Maart is een paar dagen in mijn bezit. - Het gaat tegenwoordig
niet gauw. De mijne was onderweg van 2 Febr. tot 12 Maart. Dat bal heb ik me een
aap om gelachen. Al die handengeverij en die namen waarvan jij er geen verstond.
Het moet voor Marie ontzettend zijn geweest, zoo'n uur te staan. - Ik geloof dat ik
ook in elkaar zou zakken. Gelukkig maar dat het buffet zoo goed was, dat maakt
altijd weer een heeleboel goed. - Van die Jury begrijp ik niet goed! Die lui weten
toch dat de Europeesche afgevaardigden weer naar huis moeten! Toch prettig dat
je wat werken kunt. Ik zie jelui voorloopig nog niet thuis. - Ja, die gratis klanten is
merkwaardig. Ze zijn in waarheid veel aardiger dan de betalenden maar het kàn nu
eenmaal niet, de schoorsteen moet rooken. Ik heb er op het oogenblik ook een waar
ik allerlei kleinigheden voor doe maar de aardige manier waarop alles ontvangen
wordt is zoo heèl anders als van betalenden dat ik er diep door getroffen ben. Mijn
gratis klant is ook een vrouwtje en ik hoop dat de jouwe net zoo mooi zijn. Eenmaal
ben ik met dit klantje naar het Rijksmuseum geweest (dit mag Marie eigenlijk niet
weten). Ik had mijn mooiste dasje aan en toevallig nog meer dingen zoodat het
sucses onmogelijk weg kon blijven. Ik zou haar schilderijen laten zien, maar eenmaal
binnen, ging ik rechts af de aardewerk afdeeling door naar het restaurant en daar
hebben we toen een paar uur gezellig gezeten. Het was om je dood te lachen, want
toen we eruit gingen, hadden we geen enkel schilderij gezien. Ik dacht vroeger altijd
dat mooie vrouwen vervelend waren maar daar kom ik van terug. Jij wist dat natuurlijk
sinds lang al maar het is met die dingen; als je het niet zèlf ondervindt is het je maar
half duidelijk. Voor de mot zal ik zorgen. 't Beste is misschien maar, dat ik die broeken
en jassen van jou zoo af en toe aantrek en een beetje in het Oosterpark ga wandelen.
Anna was in België bij Coba, die een kindje moet krijgen. Het duurde echter zoolang
de

dat ze weer terug is gekomen en nu de 3 Mei weer weg denkt te gaan. Zij zal
Marie haar mooie japonnen wel voorzichtig uitkloppen en nazien. Hein heeft om je
adres gevraagd en zal hij er 12½ cent aan wagen om dat portret machtig te worden.
[1:2]
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Met de oorlog gaat het ellendig. Duizenden en duizenden menschen dood, prachtige
bouwwerken vernield, de grond voor tijden lang onbruikbaar gemaakt voor den
landbouw, enz. enz. Het is verschrikkelijk, en als alles afgeloopen is, zal het verschil
van vroeger met nu zijn, dat alleen Japan een haven van Duitschland in China rijker
is geworden. Ik geloof nooit dat er in Europa van eenige verdeeling van grond sprake
is. Wel praten ze natuurlijk nergens anders over, maar ik geloof, dat de landen
allemaal te veel uitgeput zijn, om met zóóveel kracht iets te eischen dat de ander
toegeeft. Ieder voor zich zal te blij zijn als het uit is en hij niets verliest.
Bij jelui thuis is alles nog goed in orde. Vóór je thuis komt hoor ik het zeker wel
want er is wat kalk op de boventrap gevallen van de muur of van het plafond dat ik
nu maar liggen laat maar dan even zal laten schoonmaken.
Van die versieringen en meubelen daar kan ik me zoo voorstellen. Het zal wel
zoo zijn dat rijke menschen kostbare inrichtingen hebben, de één een beetje beter
dan den ander al naar het toeval uitvalt en de overigen is niets - wordt niet over
gedacht om wat mooi's voor te maken, als het maar bruikbaar is.
a.

e

o.

De f E.J. v. W. & C houdt 2 helft April een tentoonstelling van mijn werk in het
Paviljoen te Haarlem. Er is zelfs met geen enkel woord gevraagd, hoe of ik daar
over dacht. Verbeeldt je, ik las het in de krant. Je kunt hieruit dus wel afleiden hoe
onze verhouding is op het oogenblik. Gelukkig heb ik me nooit hooge voorstellingen
gemaakt en dan ook door alles heen gezorgd dat ze me de grond niet onder de
voeten konden wegmaaien maar nu ze niet zoo veel verdienen, door den oorlog,
en dit duidelijk zien, worden ze wreed. En wie je het minst zou verdenken is juist
het ergste. Enfin het zijn geheimen en je praat er natuurlijk met niemand over. - Het
geval op zich zelf laat me totaal koud maar het is teekenend.
Met hartelijke groeten
t.t.
Nieuw
de

2

Jan van der Heijdenstraat 109.

Iedereen heeft mijn schande gelezen, O.O.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: San Francisco
Datum: 4 april 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
San Francisco. Cal.
Zondag 4 April 1915
Het is van daag 'n warme dag lieve Cobietje, met veel wind, en 'k vind 't gezelliger
om thuis te blijven zooals gewoonlijk Zondags en je weer 's te gaan schrijven. 't Is
Vrijdag, eergisteren al weer 8 dagen geleden sints 'k je 't laatst schreef en de jouwe
kwam met dien van Tholen & C. den volgenden dag, 27 Mrt. Donderdag 1 Apr.
kwam je briefkaart en de couranten. C. & Th. heb 'k al geantwoord (30 Mrt.). Die
lees je waarschijnlijk ook, dus zal 'k maar beginnen met 31 Mrt. In den beginne hier
heb 'k me beklaagd dat 'k zoo weinig hoorde. Van de week heb 'k 'n massa brieven
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gekregen uit Amsterdam en twee uit N.Y. Een van v. Wezel dat ze waarschijnlijk
hier komen in Mei en eén van Stans
[1:2]
waar 'k C. al over schreef. Ik moet al die brieven beantwoorden en daar 'k in
tegenstelling met spreken in mijn schrijven nogal leuterig ben, worden al die brieven
6, 8, of 12 zijdjes! Ik heb ze nu allemaal beantwoord en heb dezen voor 't laatst
bewaard omdat 'k jou elke week schrijf.
Toch moet 'k vandaag nog meer pennen want 29 Apr. is Hofker's verjaardag en
moet die brief dus met de mail van 10 Apr. uit N.Y. - 'k Weet niet eens of er dan 'n
boot gaat, 'k heb vergeten 't te vragen op den lunch van de H.A.L. waar 'k aan de
linker hand van den chairman zat, en hem wèl gevraagd heb of de booten nog
geregeld varen. In ieder geval is er speling van eenige dagen dus zoo heel erg mis
zal hij wel niet komen, àls hij er komt! Volgens den meneer van de H.A.L. is er geen
gevaar voor de mailbooten. Of dat werkelijk zoo is, zal moeten blijken.
[1:3]
Veel is er van deze week niet te vermelden: Woensdag hebben wij 'n bezoek
r.

gebracht bij M Castle, 'n familielid van John Walter Hart, uit A'dam, die mij 'n
introductie gaf voor zijn neef. Eerst hebben we staan bellen aan z'n huis, verder op
in Post Street, maar kregen geen gehoor. Toen zijn we hem gaan zoeken in z'n
office in de city en vonden hem in 'n heel groot kantoor. 't Is 'n Amer. jood naar 't
bleek, wel 'n aardige man, die enorme zaken heeft en Californische vruchten levert
aan de heele wereld. Hij komt elke twee jaar ook in Holland zoodat wij hem
waarschijnlijk ook wel 's bij ons zullen zien, later. Ik weet niet of 'k je al schreef over
die prachtige vruchten hier (waar men gewoonlijk z'n ontbijt meê begint) die heerlijke
appelen en enorme sinaasap. grape-fruit, bananen en ananassen. Als je wat lekkers
wilt eten, frisch en gezond moet je zoo'n grape- en 'n groote sinaasappel pellen en
[1:4]
in schijven snijden en beurtelings 'n schijf grape en 'n schijf sinaasap. op elkaar
leggen met telkens suiker er tusschen. Zoo krijg je twee gemengde vruchten, op
twee bordjes, die je op je nuchtere maag moet gebruiken. Wij doen dat elken ochtend
en 't is altijd even heerlijk. Daarna 'n kop thee en 'n roereitje met 'n stukje brood,
dat is 'n lekker ontbijt. Wij zijn tegenwoordig bijna vegetariërs, soms 'n carbonaadje
of 'n stukje ham of tong (koud) en dat bekomt me best. In de restaurants is 't eten
zwaar, met weinig of geen groenten, en peper duur! Marie maakt heerlijke bloemkool
met kaas, sperges, doperwten, sla, of artisjokken. We eten dan voor 25 of 35 ¢
samen! Op die manier is 't te doen, zoowel wat de gezondheid als wat de
portemonnaie betreft. Maar 't is niet meer dan natuurlijk dat wij tegenover de nieuwe
kennissen ook eens wat moeten doen en zoo hebben wij 'n dinertje gehad bij Taits,
een van de goede restaurants, waar 'k
[2:5]
$ 40 - moest betalen voor 6 personen, goed, maar niets bizonders. Dat was ééns
maar niet meer! Zoo ook zijn de taxi's vreeselijk duur. Als we naar zoo'n bal of diner
gaan en 't regent - anders gaan we in de tram - moeten we wel 'n taxi nemen en
dat kost, voor dat kleine eindje (kwartier rijden) 2 à 3 dollar. Zoolang wij nu in Amerika
zijn, dus van ½ Jan. heb 'k over de $ 1000 - uitgegeven, maar daar zit onze terugreis
naar N.Y. in. Ik wou dan ook maar dat 'k hier wat verdienen kon maar 't is nog niet

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

gelukt. Donderdag avond zijn we voor 't eerst in 'n Theatre geweest. Dat was 'n
r.

invitatie van D Bunge, den vice consul. We hebben 'n allergekst stuk gezien, echt
Amerikaansch, met heele goede acteurs en prachtige décors. Marie heeft erg zitten
lachen en kon de grappen en woordspelingen volgen, ik natuurlijk niet. Maar er was
voor 't oog ook genoeg te zien, mooie costumes en mooie meisjes, enorm corps de
ballet en extravagante dansen.
[2:6]
Daarna zijn we gegaan naar de Techan, 'n restaurant waar gedanst wordt en waar
men kan soupeeren maar ook gewoon als in 'n café iets kan drinken. Marie 'n
orangeade met ijs en 'n kersje, wij 'n whisky soda (dat noemen ze hier ‘a scotch
Highbal’). Wij vonden daar Sortini, den Italiaan, die zoo aardig en gezellig praat, 'n
r.

bekend beeldhouwer uit Rome. D Bunge, die in Parijs heeft gewoond, spreekt zeer
vloeiend fransch en was blij in de gelegenheid te zijn het weer eens te spreken; hij
kende Sortini niet. Onze vierde man was de Kruijff uit Indië, die hier commissioner
is in de ‘Netherlands’ voor Indië, 'n beste, goede eerlijke Hollander die we allen
graag mogen. 't Was heel aardig, die volle zaal, met al die dames in mooie toiletten
en de heeren in evening dress, aan gedekte tafeltjes en in 't midden de open ruimte
voor de dansende paren, de zaal verdonkerd in 'n zeer gedempt licht en 't bal
beschenen, door veranderende lichtbundels, dán blauw, dán paars of geel of rood.
Daarbij
[2:7]
heele zachte wegslepende langzame wals muziek - aangenaam gezelschap, goede
whisky, lekkere sigaretten, 'n prettig gevoel van droomerigheid.
Wij zijn tot over éénen gebleven en zijn naar huis gegaan in 'n jitney bus.
Een jitney bus is 'n kleine open auto die in de straten langzaam rondrijden zooals
de fiacres in Parijs, en de cabs in Londen, tuk op 'n ‘fare’. Er is [nu[?] hier 'n dienst
waarop staat: ‘Exposition’ of ‘Ferries’ die 'n bepaalden weg rijden en verschillende
passagiers opnemen zoolang er plaats is, gewoonlijk 4 à 6 personen. Dat kost dan
10 ¢. Op deze stond ‘anywhere’ en hij brengt je naar huis tegen 'n overeén te komen
bedrag. Hij vroeg ons 25 ¢ de persoon en zoo kwamen we voor 50 ¢, gemakkelijk,
thuis.
Van de week ben 'k o.a. geweest in 't paviljoen van Zweden, met Schultzberg.
Zoo slecht als de Exhibit van Holland is - 'k schreef er C. over, geloof 'k - zoo mooi
is die van Zweden. Zoowel wat betreft de verschillende takken van Industrie, mooie,
ruime interessante in[2:8]
zendingen, als op 't gebied van sport, landbouw, onderwijs en 't schoolwezen, enz.
Mooie modellen van landhuizen, boerenerven, schepen - prachtige foto's van
Stockholm en de berglanden, alles heel smaakvol geëtaleerd in 'n zeer origineel
gebouwtje, - terwijl bij ons, behalve de Indische afdeeling met de diorama's van
Dake en de mooie foto's van Java, alles even armoedig is, eigenlijk beneden alle
critiek! En 't kost hoopen geld! Gisteren heb 'k lange brieven geschreven aan Reicher
en aan Gorter over onze afdeeling en aan Stans. Zij schreef mij dat 't geen kunst is
wat ze geven maar dat ze de menschen amuseeren, wat meer verlangd wordt dan
kunst! Wel, kunst kun je laten betalen maar zijn dat nou meisjes om 't publiek en
dan 't Amerikaansche, te amuseeren? Dat je dat je vrienden doet, maar vreemden
en dan voor geld!! Enfin, 'k kom op die zaak niet meer terug en ben blij dat er niets
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r.

onaangenaams is blijven hangen. Verder heb 'k zitten lezen in boeken die D B.
ons geleend heeft. We hebben 't goed en prettig. - Voor Woensdag en Donderdag
hebben we weer invitaties. Donderdag 'n diner van Japan aan de foreign
commissioners. Nu eindig 'k!
Dag lieve Cobietje. Veel hartelijke groeten aan allen en 'n zoen van ons beiden
je
W.

Willem Witsen aan Gerrit Jan Hofker
Plaats: San Francisco
Datum: 4 april 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
San Francisco. Cal.
4 April 1915.
Beste Jan,
Je ziet, als deze je ten minste bereikt dat 'k wel aan je denk en mijn best doe dat
en

je iets van me zal hooren op den 29 . Of 't lukken zal weet 'k niet, je kunt 'm wel 8
dagen te vroeg krijgen maar daar kan 'k niets aan doen en in ieder geval zal je dan
de bedoeling wel voor lief willen nemen. Mijn eersten brief, van 1 Mrt. heb je zeker
allang maar 'k kan daar voor half april geen antwoord op hebben. Dat is wel iets
heel ongewoons dat 'n gedachten wisseling zoo lang duurt en men moet, zooals ik
'n verstokte brieven maniac zijn om 't vol te houden. Ik heb zóó veel brieven
geschreven aan verschillende menschen dat 'k absoluut niet meer weet wat 'k aan
dezen en wat 'k aan genen heb geschreven. Best mogelijk dat 'k in herhalingen
verval, vooral als je,
[1:2]
zooals 'k hoop ook inzage hebt gekregen van brieven aan anderen. Want jij als eén
van mijn oudste en beste vrienden, en een die mij zeker 't beste kent, zal je
ongetwijfeld wel interesseeren voor ons wedervaren hier in dat in vele opzichten
prachtige - en in andere 't meest afschuwelijke land. En dat 'k veel met M. thuis zit
en brieven pen naar ‘huis’, is zeker wel 't beste bewijs dat 'k moeite heb en afkeer
om mij ‘in te leven’. Bovendien ben 'k doof, eenigzins contemplatief (op míjn manier)
en verlegen, drie dingen om van andere niet te spreken, die de Amerikanen verfoeien,
wat mij 't gevoel geeft van 'n ouwe grijze kat in 'n vreemd pakhuis! Als 'k den weg
open zie zal 'k spinnende en met m'n staart in de hoogte weg wandelen! Maar daar
is vooreerst nog geen sprake van en intusschen vermager 'k, vang geen muizen
meer, en wasch me ter dege met m'n poot over m'n neus tot achter m'n ooren, met
eindeloos geduld! zooals 't 'n goeden ouwen kater betaamt!
[1:3]
Laat vooral dezen brief niet aan je jongens lezen: dan lachen ze me uit zooals
gewoonlijk en zegt Jan ‘gekke Wim’ en dan verlies 'k voor goed al 't prestige dat 'k
nooit gehad heb.
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Einde Mei, na afloop van de Jury, gaan we 't Noorden in en door Canada terug
naar New York. Dat zal 'n feest zijn om hier alles den rug toe te draaien, en meer
naar mijn gading dan al de schitterende officieele feesten hier, waar 'k altijd 'n mal
figuur sla.
Reizen is zóó prettig, juist omdat je met niemand te maken hebt en zorgeloos de
vreemde en zooveel belangwekkende dingen aan je voorbij laat gaan. Ik heb wel
bemerkt dat 'k absoluut ongeschikt ben om 'n officieelen rol te vervullen. Ik mis de
brutaliteit, de zelfbewustheid en de ridder orden van 'n Martens of Gorter (o, 'k erken
ten volle hun superioriteit) en laat mij op zij dringen en achteraf zetten (heel graag!)
en als 'k dan tevreden en onopgemerkt in 'n hoekje sta, ben 'k heelemaal vergeten
dat 'k eigenlijk vertegenwoordig
[1:4]
de vier grootste kunstvereenigingen van Nederland of korter gezegd: de
Nederlandsche kunst. Bij nadere overweging komt de schaamte en 't verdriet. Dan
voel 'k me vernederd en denk met weêmoed aan m'n werk en rustige atelier. Maar
dan volgt de reactie en doe 'k de dingen die 'k te doen heb zoo goed als ieder ander,
wie ook. Zoo heeft 't jog de Vries, zooals Baukema hem noemt (de jongen is uit
Arnhem) mij erg gehinderd door z'n onhebbelijke optreden - eerst op reis al,
eigenzinnig of hij 't alleen wist (en altijd verkeerd) en later hier op de tentoonstelling.
Dat jog heeft Amerikaansche begrippen, drong zich overal op den voorgrond, misbuik
makende van mijn goedigheid en doofheid, totdat hij achter mijn rug, zich in den
catalogus heeft laten zetten als assistent commissioner, terwijl hij door ons comité
alleen benoemd is om de schilderijen te verkoopen. Ik heb hem toen op z'n plaats
gezet en hem dien mooien
[2:5]
titel ontnomen. In de officieele catalogus - de andere was gelukkig 'n tijdelijke, maar
dat wist 'k toen nog niet - komt hij als sale's manager. Maar nu is hij humeurig en
heeft altijd 't gezicht van 'n kwade spin, we hebben al 'n paar keer ruzie gehad en
gisteren heb 'k hem nog 'n briefje geschreven dat 'k hem zal ontslaan als hij niet
beter z'n plicht doet, hij vergalt me m'n leven, 't is 'n zeldzaam antipathiek exemplaar.
Het heeft eén goede kant, nl. dat 'k hem in mijn privé leven niet meer zie. Onze
en

afdeeling is sedert half Maart klaar en nu wacht 'k op de Jury die den 3 Mei bij
eén komt.
Heb 'k je al geschreven over de heele Tentoonstelling? Heb 'k je verteld van de
11 Paleizen die de eigenlijke kern vormen, verbonden door lange en hooge
colonaden die weer de ‘courts’ vormen? the court of the Universe, the court of the
four seasons, en the court of abundance. Deze laatste versierd
[2:6]
door enorme en buiten gewoon belangwekkende muurschilderingen van Brangwijn?
De constructie van die Paleizen, waarvan 't Palace of fine arts 't mooiste is, heeft $
5.000.000 gekost. Dan zijn er nog: the Press building, dat van de Y.W.C.A (christelijke
jongejuffrouwen) 'n Bank en 'n Post & Tel. office. Achter de fine arts zijn de 28
paviljoenen van vreemde landen en de 32 buildings van de verschillende staten van
Noord & Zuid Amerika, de eilanden, etc. En dan heb je nog de ‘Zone’ de eigenlijke
kermis, waarvan de hoofdstraat 'n lengte heeft van meer dan 1000 meter, en waar
je behalve de lach gelegenheden en montagne russe, o.a hebt: 't Panama canal in
't klein, den grand canyon van Arizona, 'n Indianen kamp en dat van 'n ranch in de
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Wild West, Japan beautiful, 'n Oriental village, Alt Nürnberg, etc., etc. De constructie
van de ‘Zone’ heeft $ 12.000.000 gekost. Hier wordt iets pas interessant als je 't
[2:7]
aantal dollars kunt noemen die er aan gespendeerd zijn. Als iemand 'n huis laat
bouwen, zooals de rijke menschen hier, spreekt men van 'n $ 100.000 building. Een
schilderij wordt niet mooi genoemd, maar men spreekt van 'n 20.000 dollar picture.
Wie 't gemaakt heeft komt er niets op aan. Zoo werd er gesproken van 'n ‘million of
dollar rain’ toen 't zoo hard regende verleden week. Alles wordt omgezet in geld en
alles wordt er naar beoordeeld. Van morgen stond er 'n groote foto reproductie in
de courant - de couranten staan hier elken dag vol portretten - van drie grijnslachende
figuren, waarvan de middelste 'n papier in z'n hand had waarop stond:
[centreren]* $ 800.000.
Die middelste was de erfgenaam van 'n verre bloedverwant, 't linker figuur z'n
moeder en 't rechter de advocaat die 't hem in handen had gespeeld en die recht
kreeg op [xxx /3]. Stel je voor dat je je zóó laat fotografeeren en in de courant komt!
Heeft Marshall, de vice president die hier geweest is om de
[2:8]
tentoonstelling officieel te openen, geen gelijk toen hij in 'n speech die hem trouwens
is kwalijk genomen - zei dat de Amerikanen ‘flunkies’ zijn? ‘Flunkies’ beteekent
lakkeien. Hij heeft M.'s hart gestolen door ze eens goed de waarheid te zeggen. Hij
heeft 'n heeleboel aardige dingen gezegd maar 'k heb geen tijd meer want we kregen
r.

zoo even telefonisch bericht dat we bezoek krijgen van avond van M & Mrs.
Schultzberg, den Zweedschen commissioner. Waarschijnlijk ga 'k haar portret
schilderen. Nu beste Jan, 'k hoop dat je 'n prettige verjaardag zal hebben in de
gegeven omstandigheden. Ik zal die dag speciaal aan je denken, met 8½ uur verschil.
Schrijf maar gauw eens, 'k ben erg benieuwd van je te hooren, over je jongens en
je werk en alles.
Veel hartelijke groeten ook aan Marie en de bengels, van ons beiden en 'n hand
van
je ouwen vriend
Wim.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: San Francisco
Datum: 11 april 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
San Francisco
11 April 1915
Zondag middag 5 uur
Lieve Cobi,
We komen net thuis van de matinée van Julia Culp. Zij heeft zoo prachtig gezongen
en 'n dergelijk genot is hier zoo ongewoon, om niet te zeggen misplaatst dat we er
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melancoliek van zijn geworden. Marie heeft zitten huilen en ik zat al dien tijd met 'n
prop in m'n keel, zooals je dat hebben kan, dat je geen enkel woord kan zeggen,
uit vrees de zoo noodzakelijke zelfbeheersching te verliezen.
Ze zong eerst 5 liederen van Brahms en had al dadelijk zooveel succes dat ze 't
wiegeliedje toezong. Vier gedeelten zonder pauze en na elke afdeeling 'n toegiftje.
Ze eindigde met de prachtige liederen van Hugo Wolff en daarna nog twee toe. Er
waren nog al veel Hollanders en gezamentlijk zijn we, na afloop, naar haar toe
gegaan, achter de schermen; 't was in 't Columbia[1:2]
Theatre, waar 'k je verleden week in mijn laatsten brief (van verleden Zondag 4 april,
Paaschdag) over schreef. M. vroeg haar of 'k haar portret zou mogen schilderen
maar ze zei dat ze niet kan stilzitten en dat de ‘beste’ schilders 't al geprobeerd
hadden, zonder succes omdat ze zoo moeielijk en beweeglijk is. Daarmeê was mijn
plezier er meteen af maar 'k begrijp best dat zij die me waarschijnlijk zelfs nooit
heeft hooren noemen, er weinig voor voelde. Ook met Coenraad Bos hebben we
even gepraat en 'k heb 'm dadelijk gevraagd of we hem verleden jaar in Venetië
hebben kunnen zien en jawel, M. heeft zich niet vergist, hij was er geweest, bij
Bauer, in Mei. Aanstaanden Donderdag komen ze in de Holland-building op de Exp.
op de thee en Vrijdag en Zondag geeft ze weer concerten waarvoor 'k de plaatsen
al in m'n zak heb. - Ik ben al heel weinig gestemd om te schrijven maar Saturday
10 gaat er 'n mail en 'k wil je toch ook wel graag verslag geven van deze week.
[1:3]
Maandag 5 ben 'k begonnen met 't portret van Mrs. Schultzberg maar alleen 's
morgens want 's middags moest M. naar 'n leezing op 'n dames club en ik moest
naar de Exp. voor de dedication van Bolivia. Maar Dinsdag ben 'k aan 't portret
doorgegaan en Donderdag weer. 'k Ben wel bang dat 't niet goed wordt ze heeft
wel 'n heel aardig gezicht maar er is zóó veel te doen en dan wordt zoo'n portret
van secundair belang en dan kan 'k 't niet. Woensdag moesten we naar Torrey met
r.

M Torchiana die 't portret van zijn vrouw nog niet gezien had omdat 'k 't eerst
geëncadreerd wou hebben. Hij vond 't gelukkig heel mooi, of zei 't maar, in ieder
geval heel gelijkend en hij was er blij meê. Hij heeft ons toen uit dankbaarheid meê
genomen om te lunchen in St. Francis, dat was nog al aardig. Die avond was de
Play recital waarvan 'k je 'n kaart heb gestuurd met 'n afbeelding van Festival Hall.
Maar dat was zóó vervelend en zoo'n aanstellerij dat we allemaal zijn weggeloopen.
r.

We waren daar met de Kruijff, M & Mrs. Schultzberg en nog 'n paar die
[1:4]
gauw naar huis zijn gegaan. Wij zijn toen nog naar de Techan gegaan, 't café waar
'k ook al meermalen over geschreven heb, en waar we nog wat gezellig hebben
gezeten. Donderdag stond er 't onrustbarende bericht in de courant dat Duitschland
Holland den oorlog had verklaard (den volg. dag is dat weer tegengesproken).
Donderdag was er diner in California building, aangeboden door de Japansche
commissarissen. Dat was 'n prachtig diner, niet alleen door 't groot aantal gasten
en mooie toiletten maar ook als diner zelf. Ik hoop je later nog wel 's 't menu te laten
zien, 't was heel curieus, heel licht en lekker. Ik zat tusschen M. die 'n aardige ouwe
heer als tafelbuurman had, en 'n jong meisje dat me, midden in 't diner, in den steek
heeft gelaten voor 'n jonge Cubaan. Er was daar juist 'n stoel onbezet en de ouwe
heer die 't haar voorstelde van plaats te veranderen vond haar daar zeker meer
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naar haar zin. - 't Was wel 'n slag voor me, maar 't is begrijpelijk en vergeeflijk.
Eigenlijk was 't heel rustig en prettig: 'k amuseer me nooit beter dan wanneer 'k
geen woord hoef te zeggen! 's Av. werd er nog gedanst.
[2:5]
De eerste vier zijdjes zijn maar 'n aanloopje geweest om je te vertellen dat we van
middag thuiskomende van de Expositie je gezelligen hartelijken prettigen brief
vonden met 'n dito, maar te korten, van onze lieve Cobaatje; dien van 21 febr. Je
weet niet half hoe heerlijk dat is, zoo'n brief, zoo verrassend en zoo prettig, behalve
nog de voldoening om van alles te hooren. En nu wij van avond toch thuis blijven
om M. niet te veel te vermoeien, weet 'k niet beter te doen dan maar dadelijk te
antwoorden. Wij hadden down town willen gaan om te gaan kijken in de Portola
naar de lichtbeelden, op aanraden van Schultzberg, die zegt dat 't zoo goed is om
's 'n avond te lachen, maar dat loopt niet weg en M. heeft van daag alweer genoeg
geloopen. En al zit je daar den heelen avond en al ga je heen & weer met de tram,
je gaat toch later naar bed en loopt toch veel meer dan dat je thuis blijft! De kranten
die je gelijktijdig stuurde volgens je brief zijn niet meê gekomen, misschien komen
ze morgen nog. Je berichten over den oorlog
[2:6]
brachten ons heelemaal terug in de gedrukte stemming die in Holland heerscht en
die we hier absoluut verloren. De kranten hier staan wel voor 'n deel vol met berichten
maar men hecht er hier veel minder waarde aan, van zelf. America protesteert
voortdurend, en dat staat met vette letters gedrukt. Over 't algemeen is men hier
zeer optimistisch, wat heel gemakkelijk is, en men verwacht 'n spoedig einde. Wel
niet zoo spoedig als de helderziende soldaat van wien je spreekt maar toch vóór
den verjaardag van de oorlogsverklaring! Ik voor mij vind 't raadzaam om de dingen
af te wachten, 'k weet er niets van, en daar 'k geneigd ben om me op 't ergste voor
te bereiden, reken 'k er op dat 't nog 'n jaar of 4 duurt. Ik geloof evenwel niet dat,
hoe zoowel de eene partij als de andere het de neutrale schepen moeielijk maakt,
er eenig gevaar is om over te gaan op 'n Holl. mailboot, en zoolang onze brieven
heelhuids overkomen zie ik er geen bezwaar in de overtocht te wagen.
[2:7]
Voorloopig blijven we hier, zeker tot einde Mei. Onze reis terug over Canada ('k
schreef je de route in mijn vorigen) neemt zeker 10 à 14 dagen. Dan blijven we nog
onbepaalden tijd in New York, en zal 't wel Aug. of Sept. worden vóór we terug zijn.
Er kan in dien tijd nog veel gebeuren - dus hangt 't allemaal in de lucht! Misschien
zijn we eerder terug, misschien nog later! 't Hangt er ook veel van af of 'k wat te
doen krijg of voor me zelf kan werken, zoowel hier als in N.Y. Hierbij sluit 'k in wat
Torrey de wereld van S. Francisco heeft ingezonden. Of 't iets geeft zal moeten
blijken, ik ben in dat opzicht geen optimist, al staat 't heel engageant, zoover 'k heb
kunnen merken geven de menschen hier niets uit voor kunst. Wij schilders zijn hier
niet in tel, dat merk 'k ook al doordat 'k, behalve van onzen regeeringscommissaris,
geen enkele invitatie krijg voor de feesten. Schultzberg trekt zich dat aan en is op
z'n achterste beenen gaan staan
[2:8]
en nu staat hij op de official-list, maar 't is niets voor mij om me op te dringen al voel
'k al 't onaangename van 'n vernedering, die intusschen niet bedoeld is: de menschen
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zijn alleen maar onbehoorlijk. Toen Schultzberg zijn nood klaagde zei Pres. Moore:
‘I thought you were only one of the common commissioners’. Wat nou 'n common
c. is, als je de kunst van je land vertegenwoordigt, is mij 'n raadsel! Maar Schultzberg
is iemand die wat je noemt niet de kaas van zijn boterham laat eten, terwijl ik niet
alleen de kaas maar de boterham erbij geef. Ik heb m'n plicht gedaan door de
afdeeling zoo goed mogelijk in te richten. Over 't algemeen hebben we succes en
'k mag tevreden zijn.
Wel heb 'k 'n heele boel geleerd en hoop dat 'n volgende keer te pas te kunnen
brengen. Maar 'k ben alweer aan 't einde! Waarschijnlijk schrijf 'k overmorgen aan
C. Wat 'n geluk dat Piet is terug gekomen - 'k begrijp wat 'n angstige oogenblikken
jullie gehad hebt!
Hartelijke groeten aan allen van ons beiden en 'n zoen van je broertje.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 april 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandag 12 April '15 - Amsterdam
Beste Wim & Marie,
Gisteren was ik even op 82. Wel was er een berg papier, maar als je je rustig
weet te houden kom je er wel door en merkt al spoedig dat het circulaires, kranten,
prijscouranten, adreskaarten, tijdschriften, bedelbriefjes en rekeningen zijn. - Als
jelui terug zijn heeft het Leger des Heils een goede aan al dat oud papier. - Van
‘mot’ geen sprake, noch in de kleren van jou noch van jou. Ik heb het, bij het afscheid
nemen aan de trein, niet zoo kunnen merken, maar jelui zijn natuurlijk in je ondergoed
op reis gegaan want alles hangt nog hier, waarbij een pantalon van Wim die ± 20
o

K weegt. Wat een aardig huishouden hebben jullie toch. - Als je bij ongeluk op reis
al je geld zou verliezen, verkoopt Wim hier alleen wat steengoed en zijn dasjes of
Marie haar Japonnen en laarsjes - en dan zijn jelui er weer tien jaar bovenop. Pas
in Godesnaam op, dat je geen ongeluk krijgt. Weest voorzichtig op boot en spoor,
houdt elkaar vast, mijdt elk noodeloos gevaar, al was het alleen maar uit medelijden
met mij, want o wat heeft die Wim een ontzettende massa van alles. Ik sta
doodsangsten uit en als je terug bent en de ‘Nederl. Leeuw’ krijgt mag je mij
waarachtig de staart wel geven. - Als je weer schrijft moet je eens wat van de
tentoonstelling zelf vertellen of komen jelui daar niet? Vorige week was Arthur hier.
Hij is aan een nieuw boek bezig, een soort bijbel of een encyclopedie voor dominé's.
Alles gaat hier anders zijn oude gangetje. Ik las een merkwaardig boek van een
jong schrijver ‘Willem Mertens levensspiegel’ door J. van Oudshoorn. Een beetje
verward soms en niet mooi van taal soms, maar toch, daar tusschen door stukken
zoo mooi als in den laatsten tijd door niemand geschreven. Van een jong
beeldhouwer, een zekere John Raedecker, maar een echte Amsterdammer, kocht
ik een pracht van een ebbenhouten beeldje. - Zoo'n gekke snuiter heb ik nog nooit
gezien - Hij lijkt grof en doet ook soms grof en dan plotseling zijn er dingen die hem
beroeren, verandert zijn stem en zijn manieren en is hij één en al fijn gevoelig voor
de kleinste dingetjes. Het betreft dan zijn werk. Het is wel de jeugd, dat weet ik wel,
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maar het is toch aardig dat zoo zuiver te zien. Nietzsche zou dat wel erg goed
hebben gevonden, die praat immers
[1:2]
altijd over het belangrijke van ‘uitersten’. - Die jonge schilder uit Brabant begin ik
aan te wanhoopen. - Die heeft, waarschijnlijk door sterke invloed van oude meesters,
wat mooie dingen kunnen maken, maar toen een ander net deed of het uit hem
kwam en hij dat vanzelf ook ging geloven en het daarna ook uit hem kwam, toen
was het zoo heel anders, zoo boerig - dat je moeilijk kunt begrijpen hoe dat ooit op
zijn pooten kan terechtkomen. - Met de bestuurskamer ‘Scheepvaarthuis’ schiet ik
goed op. Het tapijt, de teekening ervoor, is bijna gereed en vrees ik het ergste voor
de uitvoering, want er zal geen wol zijn. - Dat vechten van die rotkoningen tegen
mekaar kan me toch zoo in boos maken. En daar gaan maar duizenden mensen
om dood of het peulenschilletjes zijn. Nu is vechten en doodgaan op zoo'n manier
iets prachtigs voor iemand die van beroep, of liever uit roeping, soldaat is geworden.
Maar overigens, zooals dat op het oogenblik gaat, dat de dokter, de apotheker, de
melkboer, de kruidenier, de notaris enz. maar, graag of niet, een geweer in zijn hand
wordt gestopt met bijvoeging ‘die kant uit schieten - lijkt me toch àl te gek. Wat
zeggen die lui in Amerika wel van al dat gevecht. Het lijkt me uitstekend, dat iedere
de

ste

man, zoo op zijn 19 20 jaar zich een poos moet bezighouden met zich krachtig
te ontwikkelen - dat dat vanzelf van nut is bij zelfverdediging. Maar overigens dat
soldaatje speelen door gewone knullen - is bepaald paskwillig. - Schrijf eens hoe
jelui het maken - hoe het weêr daar is, hoe die portretten zijn geworden of je daar
lekkere sigaartjes rookt enz. - Of er mooie meisjes zijn. - Schrijf er maar niet over,
over die liefde die mij te pakken heeft en al maar benauwder afmetingen gaat
aannemen. Het werkt verjongend, ik voel me als 20 (laten we zeggen 30) voel me
sterk, heb alleen op één plaats pijn. Zoo'n beetje links - bovenaan. Sapperloot,
zooiets gaat je toch maar niet in je koude kleeren zitten. - Het blijft onder ons hoor
en als je hier was had ik het je niet eens verteld, maar schrijven doe je eerder omdat
je daar niet bij behoeft te praten, je eigen stem niet te hooren. Een geheim is geen
geheim als niemand het weet en als iemand het dan moet weten, welnu dan ben jij
het.
Met hartelijke groeten
t.t.
Nieuw

Martin Monnickendam aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 april 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 14 April 1915.
Beste Witsen en Marie!
Ja, op een afstandje met zoowat de halve aardbol tusschen ons, durf ik sommige
dames wel bij haar voornaam noemen. Wordt de afstand kleiner, naderen zich eerst
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onze eivormige lichamen, dan de lichamen zelf, dan durf ik niet meer. Vreemd. Veel
doe ik tegen den draad in en moet ik soms wel doen. Zoo heb ik juist Roos en Ruth
naar bed gebracht, want Alice die van middag naar twee tea's was, moest half onder
het eten naar een vrouwen kiesrechtvergadering.
Van tea gesproken - Josientje het dochtertje van Knap dat niets anders geleerd
heeft dan schilderen was bij een familie in Hilversum en sprak in haar onschuld over
een afternoon-té-A. Hierom werd gegiecheld waarop Pa-Knap den volgenden dag
naar die familie in Hilversum toog, zeide zeer goed te weten dat het afternoon-tea
was, maar dat een elk in Holland behoorde te spreken van afternoon-té-A. Van het
eendere soort recht-haberei is onze vriend Karsen. We arrangeeren de
voorjaarstentoonstelling in Arti. Gewoonlijk wordt één dag besteed aan het indraaien
van schroefoogen. Neen, K. moest
[1:2]
direct hangen, en toog aan het werk. In het midden 2 schilderijen van Breitner daar
tegenover een portret van Prof. Derkinderen door W. Kruiers brengen een zeer
groot schilderij van Gorter binnen. K. laat het meteen ophangen tegen de korte
achterwand van de groote zaal. Daarop komt G. binnen. Tableau. (Jammer dat dit
tableau niet kon worden opgehangen.) Er moeten zulke harde woorden gevallen
zijn dat G. zijn schilderij van de tentoonstelling terugtrok. Het heeft ons een heelen
dag moeite gekost om G. op zijn besluit te doen terugkomen, zoodat de dag die K.
hoopte te winnen op de kruiers met hun schroefoogen weer verloren ging door over
en weer geparlementeer. Na afloop gingen we in de societeit bitteren waar Dake
vertelde van zijn zoon Karel die het in S.F. zoo uitstekend ging dat zijn relaties zich
dagelijks uitbreidden, waarop 't Hooft, die niet zoo au courant is, vroeg: in wat voor
een affaire is je zoon? En zoo is er nog meer te vertellen. Gedurende 3 dagen is er
een bazaar geweest van Dames handwerken in Arti voor het steun comité die over
de f 25.000 heeft opgebracht daar kwam de chic van de stad.
[1:3]
In de kleinste kleine zaal was de Moorsche tent van Mevrouw Heemskerk en haar
dochter. Vreeselijke verhalen hebben daar over de ronde gedaan maar het was niet
waar want ik was er ook. Ik maakte mij voor het goede doel verdienstelijk, door het
teekenen van portretjes, met een fez op en een sjahwl om, die bij ons voor tafellaken
dient. Een Mevrouw A.J. die ik teekende vertelde dat haar portret door Laseló
geschilderd was. Heeft U van hem dat goede poseeren geleerd vroeg ik. En wat ik
nog meer van hem geleerd heb zei ze. Ik was bezig aan Mevr. Tilanus-Van Leeuwen.
Middenin riep ze Koek-Koek! Koek-Koek! Mevrouw vroeg ik. Ja zei ze ik roep mijn
man, vroeger luisterde hij er naar. Nooit heb ik betere zaken gemaakt dan in die 3
dagen. Natuurlijk voor het Steuncomité.
Wanneer ik na het naar bed brengen van de kinderen en het afruimen van de
tafel in het briefschrijven vervallen ben in leuterpraatjes komt dat omdat ik mij nog
niet heelemaal heb ingewerkt in het huisvrouw zijn. Een waarachtige huisvrouw
gaat naar de kiesrechtvergadering.
Met hartelijke groeten
Martin Monnickendam

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: San Francisco
Datum: 18 en 19 april 1915
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Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
San Francisco
18 April 1915 Zondag
Voór dat we van middag naar 't concert van Julia Culp gaan heb 'k niets te doen,
lieve Cobi en nu ga 'k je brief van 26 Mrt., dien 'k van de week kreeg, maar
beantwoorden. Je vraagt waar 'k al die indrukken van daan heb, wel, we spreken
heel veel menschen en 't verschil met wat we gewoon zijn springt zóó in 't oog dat
iemand wel stekeblind zou moeten zijn om 't niet te zien. Daarbij komt dat hier veel
Hollanders zijn, niet alleen voor de tentoonstelling zooals wij en die er natuurlijk
evenmin iets van weten maar óók hun indrukken hebben, maar ook vele die
jarenlange ondervinding hebben en die unaniem zijn in hun oordeel. Overigens weet
'k wel dat er in 'n zekeren zin overeenkomst is met 't ‘snobisme’ in Europa en
inderdaad geloof 'k, dat de zucht naar rijkdom en luxe en alles wat daaruit volgt ten
koste van 'n hooger leven,
[1:2]
zooals dat bij ons ook bestaat, uit Amer. is overgewaaid. Maar Bram heeft zeker
wel gelijk om geen waarde te hechten aan alles wat 'k ervan schrijf. Ik ben niet
wetenschappelijk en weet te weinig van historie etc., ben zelfs dommer dan 'n
gewoon ontwikkeld mensch en pretendeer dan ook volstrekt niet dat 'k iets nieuws
zeg, of zelfs iets waardoor men eenigzins 'n kijk zou krijgen op Amer. toestanden!
Ik heb een aanbod om brieven te schrijven voor 't Handelsblad afgeslagen omdat
't mijn vak niet is en 'k heel goed weet dat 'k er nóch de intelligentie nóch de capaciteit
voor heb. Niemand weet beter dan 'k zelf hoe dom en onbeduidend 'k ben en als 'k
schrijf doe 'k 't alleen uit genegenheid omdat 'k wel weet dat jij en mijn vrienden er
belang in stellen. Maar hecht er in godsnaam geen waarde aan 't is heelemaal 'n
gevoelskwestie, en als, zooals bij mij, de intelligentie ten eenemale ontbreekt, erken
'k ten volle de minderwaardigheid. Zóó dom ben 'k niet! Maar 't is wel heel zeker
dat
[1:3]
menschen als M. en ik, zich hier niet op hun plaats voelen. Schultzberg en Sortini
en alle artisten die we hier hebben gesproken, denken er evenzoo over. Ter illustratie
zond M. gisteren dat uitknipsel aan C. Merkwaardig is de opvatting van ‘simple live’
(live with us, is one good meal after another, staat er hier op de muren) en om van
‘environment’ te spreken wat 'n niets zeggende uiterlijkheid is, terwijl 't inderdaad
'n peillooze leegte beteekent! Ook blijkt er uit dat de tegenwoordige architecten,
helaas ook in Holland, over 't algemeen ‘business’ menschen zijn. En hoe vin je de
brutaliteit om die twee opvattingen als gelijkwaardig tegenover elkaar te stellen?
Die man voelt zijn meerderheid en spreekt van 'n ‘exotic flower’ als iets ziekelijks
dat men moet verontschuldigen. De bruut is wel beleefd! maar 'k begrijp best dat
dat vrouwtje 't niet bij hem uithield. De kwestie is maar of je smaak hebt voor dat
leven, dan is er wel carrière te maken. Iemand als Torchiana b.v. die ook wel
[1:4]
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beter weet maar er niet over spreekt omdat zijn ambitieuse plannen op 't spel staan.
Die geeft hoog op van de prachtige vrijheid van dit land - terwijl er geen land is waar
men meer gebonden is door de vreeselijkste en meest belachelijke conventie! Ja,
vrijheid om ten koste van je eigen innerlijk en ten koste van velen, 'n groot fortuin
of 'n hooge positie te verwerven! ‘Flinkies and Pecksmises’ met laagheid en
huichelarij kom je 'n heel eind! Je mag van geluk spreken dat je niet in zoo'n wereld
woont, je zou hier doodongelukkig wezen en dat mag je tot troost strekken in
melancolieke buien. Ik denk altijd als 'k teleurstellingen heb, 't kon erger, veel erger
en dat geeft rust. Je geeft zóó veel aan anderen, zoóveel hartelijkheid en vriendschap
en er zijn zoóveel menschen die heél veel van je houden, je hebt zoo'n rijk begaafd
‘zelf’, 'n besten goeden lieven man en je muziek en boeken dat je daarin toch ook
wel veel voldoening moet vinden. Als je maar zorgt voor je gezondheid want
weerstand is alles in 't leven, en dan kun je de teleurstellingen krachtig te gemoet
gaan.
[2:5]
Denk nu maar niet dat 'k je niet begrijp; 't is juist dat 'k 't zoo voor je voel en er zoo
graag iets aan zou doen om je te helpen en dan is 't eenig mogelijke juist dat je 't
zoekt in je zelf en in 't bewustzijn van je genegenheid en geloof me lieve Cobietje,
je eigen warmte is de beste waarborg dat je niet bevriezen zal in den ‘ijskelder’. Dit
is geen wijsneuzigheid, 'k weet wel dat je veel beter en liever bent dan ik, en dat 'k
je niets leeren kan - alleen voel 'k in mezelf 'n groote kracht en goeden wil waarmeê
'k je graag zou helpen als de jouwe te kort schiet, maar dat geloof 'k niet! Gelukkig
dat je zegt dat er nog genoeg over blijft. Dàt zou 'k denken, 't leven, met ‘'n beetje
meer objectiviteit lieve meid’ van Prof. Buys, is zoo prachtig. De joie de vivre van
Julia Culp, die 300 jaar wil worden, is 'n heerlijk sentiment, al begrijp 'k niet de
beperking van 't aantal. Maar 't sentiment, voor wie 't hebben kan, is juist zoo intens
door de kortheid van 't bestaan; ik voor míj zou
[2:6]
er niets aan wenschen te veranderen, al word 'k maar 55. en dat is gauw.
Maandag 19.
De mensch wikt en.. Julia heeft beschikt dat ze van middag niet komt eten bij
Torchiana. Zij had ons gisteren ten eten gevraagd in de Fairmont waar ze logeert
('n paleis boven op 'n hoogen heuvel midden in de stad, met 'n ongelooflijk mooi
uitzicht). Wij konden niet, want we moesten gisteren nà 't concert naar Berkeley, 'n
heel mooi plaatsje over de baai, waar je over gaat op 'n ferry boat, en dan verder
met 'n electrischen trein. We waren daar gevraagd bij Harshe op 'n tea, met vele
r.

anderen. We hebben daar ontmoet o.a. 'n jongen schilder en etser, m Trumbull,
'n vriend van Brangwijn, die 6 jaren in Londen met hem samen heeft gewerkt, en
er natuurlijk veel van te vertellen had. We zijn er gebleven tot 10½ en 'k heb nog
geschaakt, twee partijen met Harshe, die 't gemakkelijk won. Mrs. Harshe is 'n
aardige lieve vrouw waar M. 't best mee kan vinden.
[2:7]
Maar M. zit zoo gezellig en natuurlijk te praten dat ze er allemaal schik in hebben,
ten minste deze, ons eenigzins verwante en daardoor òns sympathieke menschen;
r.

de eenige menschen die ook gebleven waren, die M Trumbull en 'n miss. Wright,
'n heel vriendelijke ouwe dame.
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Maar om op Juultje terug te komen: ze heeft zoo prachtig gezongen! zóó heerlijk
die mooie liederen van Cornelius en Brahms en Schubert. Maar toen we bij haar
kwamen ‘achter’ zei ze dat ze geen lust had in dat diner bij Torchiana, en van morgen
werd M. opgebeld door Mrs. T. die ons zei wèl in evening dress te komen, ze hebben
nu 'n paar Engelschen uit Londen gevraagd. Dat is voor ons wel 'n tegenvaller, 'k
had heel wat liever daar J. en Bos ontmoet! Onze tocht naar Mount Tamalpais schiet
er nu ook bij in, 't was J. te vermoeiend en morgen heeft ze weer 'n concert in S.
José. Ze vroeg ons van middag op de thee te komen in haar hotel, ( zij heeft 'n hekel
aan maatschappelijken omgang en wil alleen vrienden zien. 't Is prettig dat ze ons
als zoodanig beschouwt,
[2:8]
't verwondert me niets van ònzen kant, zij is voor ons als 'n oase in de woestijn,
maar 't valt erg meê dat 't van haar kant ook zoo is.
Waarschijnlijk wordt de Jury weer uitgesteld! Er is hier 'n vereeniging gevormd
op initiatief van Torchiana, van commissioners general en die doen nu roet in 't eten.
Het zijn allemaal industrieelen die de fine arts beschouwen als 'n stiefkindje waar
ze geen rekening meê te houden hebben. Schultzberg die zijn commissioner general
(die ziek is) vertegenwoordigde heeft er erg tegen gevochten maar zonder resultaat
natuurlijk, alléén tegen allen. Er wordt nu gesproken van Juni en dat is voor míj heel
vervelend: ik ben betaald voor één maand en we zijn er nu bijna 3 hier. Als 'k de
r.

Jury in den steek laat verlies 'k de f 2000. en dat kan 'k niet doen! Maar M Trask,
de director of the fine arts, heeft 't nog niet goed gevonden, zei Harshe (die de
en

secretaris is) gisteren avond. Er is dus nog hoop dat 't zal blijven op den 3 Mei. Ik
zal er ook 's met T. over spreken maar die denkt alleen aan z'n eigen belangen. Nu,
lieve Cobietje later meer! 'k eindig nu.
Veel hart. gr. aan allen van M. en
je
W.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [20 april 1915]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
B.W. & M. Je brief van 28 Mrt. is in mijn bezit. Aan het adres van de
tentoonstellingscommissie zond ik je nog een brief waarin iets over de motten, die
er niet zijn, op 82. Anna vroeg mij of ze, voor een paar dagen, de stofzuigmachine
terleen mocht hebben. Ik had er eerst geen zin in, maar ben bezweken voor de
bedreiging: dat het anders twee dagen langer zou duren. Je schijnt toch nog een
paar aardige kennissen te hebben gevonden! Dat zou wel aardig zijn als je met dien
Zweedschen schilder zamen nog wat kan werken. Wat jij zegt ‘doodhongeren of
mee doen met de groote hoop’ is verduiveld raak. Trouwens, het is in Duitschland
al net zoo, en bij ons? Als er geen oorlog komt, door ons, komt dat, omdat we geen
kans zien er geld om te verdienen. Ja, die Karsen zou daar een goed figuur maken,
dat geloof ik best. Gekleurde foto's, phonografen enz., 't lijkt me gewoon om er een

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

eind aan je leven te maken. In Achterbosch, bij Moll, in België, merken ze van den
oorlog niets. Wel in de duurte van de levensmiddelen enz., maar niet in het leven
zelf. Men zegt, dat de oorlog zeer waarschijnlijk, wel tot october zal duren. Ik wist
niet dat er zooveel menschen waren. Ik bedank Marie wel voor het randschrift. Gaat
zij altijd zoo langs de kantjes? Ik kan haar schrift anders goed lezen. Daar net vloog
een vliegmachine boven de werkplaats. De
[1:2]
menschen riepen ‘een Taube’ ‘een Taube’ maar al zag ik er hier nooit een van zoo'n
model ik geloof dat het een Hollandsche was, want wat zou een Duitsche vlieger
hier moeten doen? Er is een brief voor Marie gekomen, zonder naam van afzender,
moet ik die òpsturen? Wat voor weer is het daar? Warm? Heeft de Tentoonstelling
veel bezoek? 3 Mei gaat Anna weer naar België.
Beide hartelijk gegroet
t.t.
Nieuw

J.F. van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 20 april 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage 20 April 1915
43 Van Boetzelaerlaan.
Beste Mijnheer Witsen,
Al zoo lang loop ik met Uw brief van zoo hartelijke en vriendschappelijke
deelneming, en ofschoon er eigenlijk geen dag voorbij gaat, dat wij niet op een of
ander punt aan U beiden denken, of juist misschien daardoor, er kwam van
antwoorden maar steeds niets. Er is zooveel noodzakelijksch te doen, dat hetgeen
voor uitstel vatbaar is daarvan te lijden heeft.
Het deed ons beiden zoo goed Uw gevoelige woorden - zoo echt als goud - te
lezen; wij zijn U er van harte dankbaar voor. Treurige omstan[1:2]
digheden hebben toch ook dit goede en waardevolle, dat zij wie ons nabij staan nog
meer doen kennen en waardeeren. Het medegevoel is als een weerspiegeling van
hetgeen ons ter harte gaat in den spiegel van wie met ons medevoelt. Die
weerspiegeling laat de zuiverheid van den spiegel soms met roering en dankbaarheid
erkennen.
Hoe jammer, dat U mijn Moeder wel had willen weerzien, maar U teruggehouden
hebt. Het zou Mama zoo'n plezier gedaan hebben. Zij was altijd vol belangstelling
voor U en hetgeen wij van U beiden en Uw werk vertelden. Ik had ook wel eens lust
U te vragen, of U Mama niet wilde bezoeken, en liet het dan, omdat ik bang was,
dat het U niet schikte.
[1:3]
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Wij Hollanders zijn te ingetogen. Uit mijn vorige brief weet U al een en ander, hoe
het hier ging. Door al hetgeen er te doen is, en nog steeds te veranderen - het huis
is nu pas verhuurd en brengt weer voorzieningen mee - zijn we nog niet tot rust
gekomen en is het voor ons denken nog altijd min of meer troebel. Een onaangename
toestand. Het voorjaar komt nu, maar er volop van genieten gaat niet. Maar de
opklaring zal wel langzamerhand komen.
Mijn vrouw heeft, als U denken kunt, de kamers vol met de huiselijke
voorzieningen, waarbij zich de schoonmaak voegt, het weggaan van de meid èn
de kinderjuffrouw met dus het vooruitzicht van het instudeeren van twee nieuwe
hulpen.
[1:4]
De onzekerheid die te vinden, spande mijn vrouw erg. Maar gelukkig verleden
Zondag, dus knap-aan, is die onzekerheid opgeheven. De een is een engel, naar
het bevinden van mijn vrouw, en de ander een kapstokje met een jasje erover. Met
dit tweespan rijden wij nu getroost de naaste toekomst in!
Onze boekendrukkerij maakt voortgang. Ik ben nu bezig een catalogusje te
drukken. Novalis gaat in de volgende week verder, en de nieuwe letters zijn ook
goedgekeurd en in de maak. Zoodra het af is, stuur ik U een paar catalogusjes.
Misschien kunt U die ergens op de tentoonstelling leggen?
Wij zijn zeer benieuwd naar nieuws omtrent U beiden, en hopen van harte, dat
het U goed gaat, naar geest en lichaam. Schrijft U eens gauw?
Ontvangt U beiden ons beider hartelijke groeten, en Uzelf een handdruk van
geheel de Uwe
VanRoyen.
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[1:1]
San Francisco. Cal.
23 April 1915
Mijn laatste brief van 19 is nog niet eens in New York en nu schrijf ik je alweer, lieve
Cobi! En als 'k na ga dat de brieven er 3 weken over doen, heb je van daag mijn
briefkaart van 1 April, en zijn de brieven van 4 April en 11, en 19, en éen aan C.
van 17 Apr. onderweg. Ga maar 's na of je ze allemaal gekregen hebt. Zoover ik
heb kunnen na gaan is er nog geen enkele brief verloren gegaan. Je briefkaarten
en

aan M. en mij, gelijk met den brief van C., bedoeld voor den 25 ontvingen wij
Woensdag 21. Hartelijk dank voor de goede wenschen, ook aan C. die 'k pas later
antwoorden zal. Je vorige brief, dien 'k 18 en 19 beantwoorde, bevatte ook nog 'n
vriendelijk aanbod om mij geld te sturen, als 'k 't noodig had. Ik heb dat punt expres
niet beantwoord omdat 'k er niet op kon ingaan, niet wetende wanneer 'k 't je zou
kunnen terug
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[1:2]
geven. Maar in die paar dagen is er wat veranderd en daarom kan ik er nu over
schrijven. Ik heb je niet willen zeggen dat 'k 't erg lief van je vin en 't dan afslaan;
dat had je zeker geen plezier gedaan! Ik zal je, als gewoonlijk, verslag doen van
ons wedervaren, dan kom 'k er vanzelf gauw op. Maandag middag zijn we op bezoek
geweest bij Julia C. in de Fairmont. Zij zat op haar kamer met 'n stijve nek, en M.
heeft haar gemasseerd. Zij was verder heel hartelijk en gezellig. Ik moest M.'s
portretje halen van Torrey, vier blocks de berg af en weer op. Want zooals 'k je al
schreef: dat hotel ligt heel hoog en 't uitzicht van boven over de stad en de baai,
met de bergen als achtergrond, is buitengewoon. Maar naar boven klimmende met
M., bij welke gelegenheid 'k meer dan ooit 't 15 jarig verschil in leeftijd kon
constateeren, zei 'k, gekscheerend: ‘dat is ééns maar niet weer’ weinig vermoedende
dat 'k 'n half uur later den zelfden weg nog
[1:3]
eens zou afleggen! Steil als dit! Bos was met me meê gegaan en heeft er 'n zweetje
bij gehaald zooals Gerrit zou zeggen. Maar J. zei dat 't goed voor hem was, voor
zijn luiheid en dikte! Enfin, zij vond 't portretje heel mooi en toen we weg gingen
hebben wij het weer, bergaf, bij Torrey gebracht. Zooals je je zal herinneren, zouden
wij dien middag bij Torchiana eten (met J., maar ze woû niet). We hebben daar
ontmoet: Mr. - Mrs. Felner uit Londen en den volgenden dag op de Tentoonstelling,
ter gelegenheid van de dedicatie van Argentinië, ontmoetten wij hun weer. M. heeft
hun toen 't portret van Mevr. T. laten zien, dat nu in de Holland Building, in de kamer
r.

van M Torchiana, hangt. En Woensdag ochtend telefoneerde Mrs. Felner en vroeg
aan M. naar den prijs van 'n portret. Gisteren is ze hier bij ons geweest, nadat 'k
haar eerst bij Torrey de portretten had laten zien, en heeft ze haar portret besteld!
Zij komt Maandag poseeren en 't moet de volgende week af, want Dinsdag
[1:4]
over 8 dagen gaan zij weg. Dat is nu de eerste opdracht, hier, l. C. en je begrijpt
hoe blij we ermeê zijn. Ik krijg er $ 500. voor. En om nu op je hartelijk aanbod terug
te komen: zou je zoo vriendelijk willen zijn om mijn huishuur te betalen? In Febr.
schreef 'k dat 'k 't begin Mei in orde zou brengen, en 'k zat er juist 'n beetje over in.
Als je 't doen wilt stuur dan f 545. per aanget. brief aan den architect C.B. Posthumus
o

Meyjes, 244 Amstel bij de Kerkstraat, Amsterdam, zijnde de huur van 1 Febr. en
o

1 Mei. Hij kan 't dan half Mei, ongeveer, hebben. Zoodra ik dat portret betaald krijg,
waarschijnlijk Maandag over 8 dagen, zend 'k je van hier $ 220. - per wissel, en
voor je gemak, op naam van Bram. Dat is alweer 'n pak van m'n hart, en bij voorbaat
o

dank 'k je wel voor de moeite. Die wissel zal wel tegen 1 Juni in den Haag zijn, 't
is dus 'n voorschot van 14 dagen en als 'k 't Meyjes direct van hier zou zenden ben
'k weer 'n maand te laat. Wil je dat doen? Ik kreeg gisteren
[2:5]
bericht dat de Jury 17 Mei bij elkaar komt en dat 'k benoemd ben, behalve in de afd.
schilderkunst waaraan alle vertegenwoordigde landen meê doen, in de afd. grafische
werken, waar 'k de eenige Europeaan ben. De andere zijn Amerikanen; zoodat alle
etsen, in alle secties, beoordeeld worden door òns, en niet door de eigen
commissioners. In Zweden en Portugal, b.v. waar Schultzberg en de Sousa Lopez
als jury leden de schilderijen beoordeelen, worden de etsen niet door hun, maar
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door òns beoordeeld. Ik ben wèl benieuwd hoe die heeren dat aanstaat. Intusschen
is 't niets meer dan billijk en in Europa is er meestal, zooals in '10 in Brussel, 'n
aparte jury voor grafisch werk. - We kunnen nu ten minste er op rekenen dat we
half Juni hier klaar zijn en langzamerhand plannen gaan maken voor de terug tocht.
Het zal er echter veel van afhangen of 'k meer werk krijg, zoowel hier, wat 'k niet
geloof, als in Canada of New York. Wat thuis komen betreft daar is nog niets van
te zeggen! Mocht 'k niets meer
[2:6]
te doen krijgen, dan zal 't wel noodzakelijk zijn dóór te gaan en in dat geval zijn we
o

tusschen 1 en 15 Juli terug.
Maar nu er eén over de brug is gekomen komen er misschien wel meer! Wie
weet! Wat onze reisbiljetten aangaat hebben we den tijd tot Juli, hier. Voor de zee
reis heb 'k geen retour biljetten en zoolang er oorlog is, ben ik er niet op gesteld om
thuis te zijn, niet om de gevaren op zee (zoo lang de Holl. Amer. vaart, vaar 'k meê)
maar om den toestand in Holland. Eilers schreef me ook nog van de week: ‘er is in
Amerika allicht meer te verdienen dan hier’! Voorloopig neem 'k dus maar 'n
afwachtende houding aan! Woensdag brachten we Julia C. en Bos naar hun trein,
in Oakland, aan den overkant van de baai. 't Is jammer dat ze weg zijn, zulke prettige
natuurlijke menschen. De volgende week zijn er weer feestelijkheden, Maandag 'n
avond receptie en Woensdag 'n diner. Donderdag heeft M. 'n lunch, met de Woman's
board, in Cal. Building. Daarover 'n volgend maal! Morgen dedication van Italy. Altijd
wàt. Maar de volg. week heb 'k dat portret! 't Is 'n mooie vrouw, niet jong, maar ze
wil niet geïdealiseerd, omdat 't voor haar kinderen is!
Dag, Cobietje lief, veel hart. gr. aan allen.
[3:7]
Zaterdag 24 April.
Er moet toch nog 'n blaadje bij l. C. want 'k heb vergeten je te schrijven over de
kranten. Ten eerste om de moeite van 't sturen en de kosten van postzegels; ten
tweede om dat 't oud nieuws is, geef 'k je in bedenking om de zending te staken.
Want behalve dat we dagelijks in de twee Amerik. bladen die we lezen de laatste
berichten hebben, krijgen wij de mail-editie van de Rotterdammer van de Kruyff. En
nu is 't wel 's aardig om zoo'n oud nieuws te lezen, maar over 't algemeen houd 'k
niet van kranten en 't is de moeite van 't zenden niet waard. Zoo oppervlakkig als
'k de courant in kijk, zoo conscientieus vat M. 't op; zij vindt 't haar plicht om alle
couranten te lezen, zonder iets over te slaan en daardoor zijn we heel goed op de
hoogte van alles wat er gebeurt. Je weet niet wat
[3:8]
die lieve M. 'n schat voor me is, ook in dàt opzicht van de kranten, want ze doet 't
voor mìj, en 't is geen kleinigheid want die Amer. kranten zouden boekdeelen vullen,
vooral 't Zondags blad, dat is alleen meer dan 30 bladz. en telkens als ze iets vindt
over de Exp. of iets anders, geeft ze 't mij te lezen. En 'n zorgje in huis! Daarom
kunnen we zoo zuinig leven en ze wascht zelf, behalve mijn linnengoed. 't Was
anders ook niet te doen in dit dure land! Ze heeft nog 't meeste werk met de
portretten; ze zit er altijd bij en houdt de menschen bezig met gezelligen praat. Ik
heb dan ook de overtuiging dat 't door haàr is als de portretten goed worden; ze
maakt 't me zóó gemakkelijk, 'k heb niets te doen dan schilderen, rustig en prettig
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en ze heeft altijd goede opmerkingen, waaraan 'k veel heb. Ze is mijn conscientie
en als zìj tevreden is, ben ik gerust.
Nu, lieve Cobietje, nogmaals hartelijke groeten aan allen van ons beiden, we denken
veel aan jullie en verlangen naar den volg. mail!
Je
W.

Willem Witsen aan A.R. Arntzenius
Plaats: San Francisco
Datum: 3 mei 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
SanFrancisco. Cal.
3 Mei 1915
Beste Bram,
ij.

Hierbij een check op de Ned. Handels Maat ad f 545. voor mijn huis huur in
Amsterdam waarover ik Cobi verleden week schreef en die zij wel zoo goed zal
geweest zijn voor mij aan Posthumus Meyjes, 244 Amstel, Amsterdam te betalen.
Met den volgenden mail zend ik je 'n duplicate voor 't geval deze verloren gaat,
hoewel je dit dan ook niet te lezen krijgt. Intusschen hartelijk dank voor de moeite.
Ik moet je ook altijd nog wel bedanken voor je brief die, hoewel hij niet was zooals
ik hem
[1:2]
verwacht had, mij toch zeer welkom was. Die zaak behoort nu langzamerhand tot
't verledene en ik zal er daarom niet veel meer van zeggen. Alleen nog dit dat 'k
meende in je geest te handelen, nu je 't zelf niet kon doen, en ik mij verbeelde dat
je 't niet goed zou vinden als de meisjes b.v. in den Haag of Amsterdam zouden
zingen voor geld. Vindt je dat wèl goed dan is er natuurlijk geen reden waarom ze
het ook hier niet zouden doen. Maar 't is 'n vergissing om te denken dat, in dàt
opzicht de toestanden in Amerika anders zijn dan bij ons. Schilling vertelde toen
dat de meisjes verkeerd beoordeeld werden en er op aan gezien en dat hij zich
daarin niet vergist
[1:3]
blijkt wel door dat hij de menschen noemde die hem erover hadden aangesproken.
Voor zoover ik erover kan oordeelen zijn de begrippen van de Amer. veel
r.

conventioneeler dan bij ons en toen wij er met M & Mrs. Kohn over spraken gaven
ze ons heelemaal gelijk. Wat hij je schreef is 'n persoonlijke appreciatie en daarin
ga ook ik gaarne meê, maar dat heeft met de zaak niets te maken.
Ik heb gemeend je te moeten inlichten en de meisjes te helpen. Maar van 't
oogenblik af dat je 't goed vindt, heb 'k er niets meer mee te maken en houd mijn
mond. Dat schreef ik ook aan Stans. We spreken er dus niet meer over en 'k hoop
nu alleen maar dat mijn bemoeizucht, al meende ik er goede redenen voor te hebben,
mij
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[1:4]
als we elkaar later allemaal mogen terugzien, niet zal opbreken.
r.

Gisteren avond brachten we M & Mrs. Fellner naar den trein en kreeg 'k den
check die 'k dacht dat mij pas uit N.Y. zou worden toegezonden. Van middag heb
r.

ik gelunchd met D Bunge, den vice consul en 'n zeer beschaafd en wetenschappelijk
ontwikkeld man, in de University Club, waar men 'n prachtig uit zicht heeft op de
r.

stad en de baai. D Bunge heeft veel gereisd in Z. Amerika waar hij heel wat heeft
ondervonden en aller aardigst van weet te vertellen. Met schaken gaat 't slecht.
Laatst heb 'k twee partijen verloren aan Strick, die lang niet sterk speelt, maar toch
momenten heeft, zoowel in zijn verdediging als in 't doorzetten van 'n aanval die
denken doen aan spelers van hoogere orde. Maar hij doet 't nooit meer en is de
routine 'n beetje kwijt. Als we dóór spelen zal hij me gauw de baas zijn. Van middag
op de Exp. maakte 'k kennis met Pennell, den beroemden etser uit Londen die mij
denken deed aan Breitner.
Hartelijke groeten ook van Marie en 'n hand van
je
Wim

Willem Witsen aan Martin Monnickendam
Plaats: [San Francisco]
Datum: 9 mei 1915
Verblijfplaats: Stichting Vrienden van de Schilder Martin Monnickendam, nr.
701

[1:1]
Holland-America Line
via New York
Rotterdam
Beste Monnik,
Hartelijk dank voor je gezelligen brief en dien van je vrouw. We hebben met veel
belangstelling de interessante mededeelingen voor de fancy fair in Arti, etc., etc.,
gelezen. De Jury is 24 Mei en tegen half Juni gaan we terug.
Hartelijke groeten aan je beiden van
M & W Witsen.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 mei 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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11 Mei 1915 Amst.
Beste Wim & Marie,
den

Daar krijg ik me toch mijn brief aan jelui geschreven den 2 April vanmorgen
terug met een briefje erbij van het consulaat te San Francisko dat ik waarschijnlijk
de verkeerde brief in de enveloppe heb gedaan! Wat is gebeurd? Verbeeldt je, daar
heb ik jelui een brief geschreven met het adres in de puntjes erop van het Consulaat
maar heb vergeten er jouw naam op te zetten. Ik heb direct mijn geboorte bewijs
nagekeken om te zien of ik misschien 148 jaar was in plaats van 48 maar neen.
Wat zou dat zijn? Eigenlijk zal ik die brief maar weer hierbij insluiten want anders
moet ik weer over die motten enz. schrijven. Alles is intusschen bij jelui thuis nog
in de beste orde. Wel komt er langzamerhand door ramen en deuren meer stof dan
je zoudt denken in een huis dat toch onbewoond is en waar dus niets geen beweging
is. Zeker door de tram en de wind! Mijn briefkaart hebben jelui zeker wel ontvangen.
Er zal wel in Amerika, of in de Amerikaansche bladen, groote verontwaardiging zijn
over het in den grond boren van die Lusitania? Het is ook bar, zooals die kaffers te
keer gaan. - Van de week maakte ik kennis met een ingenieur met zijn vrouw,
(waarvan ik deze laatste helft van vroeger kende) die op hun reis van Indië naar
hier juist met Marie haar broer hadden gereisd en zoo hadden kennis gemaakt dat
hij er nu komt theedrinken.
[1:2]
Liepen elkaar in den Haag weer tegen 't lijf. De tentoonstelling in Arti is nogal tamelijk.
Anna is 3 Mei weer naar België vertrokken en hoor ik niets van haar. Ik heb het dus
rustig thuis en lees veel. Bloemkolk is aan het schaken getogen en heeft dat in
korten tijd, met behulp van dikke en dunne boeken, zóó geleerd, dat je gewoon paf
staat van zijn streeken. Net iets voor hem. En altijd aànvallen. 't Is een geweldig
strijdlustige kerel. Toen met de mobilisatie nam hij me waarachtig direct een geweer
in huis. Nu tegen zoo'n vent kun je het, op den duur, niet uithouden. Op een
tentoonstelling hier van Toorop zag ik het portret van Arthur en ook van Annie. Van
Annie was heel mooi maar Arthur was een gevaarlijk susjet, een echte franktireur.
Zoo een die achter een boom vandaan komt en dan je ineens beentjelicht! Zou hij
zoo wezen? Nu laat eens wat van jelui hooren. Cis en ik maken het best.
Hartelijke groeten
Nieuw

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [San Francisco]
Datum: [13 mei 1915]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 32

[1:1]
Holland-America Line
via New York - Rotterdam
B.M., Wij blijven tot half Juni hier en gaan dan door Canada Montreal & Boston terug
o

naar New York. Mogelijk dat we 1 Aug. terug zijn. Het beroemde klimaat van
Californië lijkt sprekend op Holland, veel regen en koû.
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Hartelijke groeten van ons beiden. Hoop je spoedig weer te zien.
Je
W.W.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: San Francisco
Datum: 25 mei 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
San Francisco Cal.
25 Mei 1915
Van middag kreeg 'k je briefkaart en die van C. lieve Cobi en met den vorigen mail,
verleden week, kreeg 'k heelemaal niets. 't Schijnt dat je weer ziek bent geweest
en dat was geen prettige tijding. Gelukkig zie 'k er ook in dat je gauw denkt te
antwoorden en dus weer beter bent. Ik kan je deze week ook niet veel schrijven
hoewel 'k stof genoeg heb, maar 'k heb 't zoo druk met de Jury dat er geen kijk op
is. Toch wil 'k deze mail niet laten gaan zonder eenig bericht en schrijf 'k je maar
op dit nare vloeipapier om je meteen onze uitnodiging te laten zien waarvan wij er
'n 40 hebben rondgezonden. 't Zal wel niets opleveren maar kwaad kan 't in geen
geval en behalve wat betreft de opdrachten die 'k niet zal krijgen, zijn er toch wel
menschen onder onze kennissen die er zich voor interesseeren. Later schrijf 'k je
wel hoe 't is afgeloopen, 't is voor M. erger dan voor mij omdat ze zooveel dames
r.

moet ontvangen. M Tor. heeft order
[1:2]
gegeven dat er thee moet zijn en 'n ‘guard’ om te bedienen enz. Mrs. Tor. heeft elke
week haar ‘tea’ waar eenige dames geregeld komen en van daag was er een ter
eere van den Governor of New Jersey op grooten schaal, waar vele dames in de
receiving line stonden en twee andere, om de official hostess bij te staan, thee
schonken. Maar de Governor is geloof 'k niet gekomen, ten minste 'k heb hem niet
gezien. Ik moet nu elken dag om 10 uur 's morg. in de fine arts zijn voor de Jury en
moet daarvoor om half 8 opstaan. En den heelen dag op de been zoodat 'k 's av.
doodmoe ben. Gelukkig gaan we niet naar al die feesten die er dagelijks zijn. Maar
morgen is er groot diner waar we niet af kunnen en overmorgen, na onze receptie
(!) is er weer 'n diner van Schultzberg, waarvoor M. wil bedanken, en 's av. bal in
Cal. building. Hoe die menschen die dat allemaal naloopen 't uithouden is 'n
raadseltje. Elken ochtend, met de post van 9, komen er twee of drie invitaties, meest
officieele, maar we maken er bijna geen gebruik van. We hebben er nu ook twee
voor particuliere avonden, en M. heeft 'n uitnoodiging van de vrouw van den
burgemeester, voor 'n tea. Je zal wel zeggen: wat 'n leventje! Maar 'k schrijf 't je
maar omdat 't er hier zoo bij hoort, als eigenaardigheid, anders zou 'k er niet eens
iets van zeggen.
Die Jury kost heel wat hoofdbreken, en 'k heb er al veel moeite meê achter den
rug, omdat 'k van 't recht dat 'k had om 'n tweede jury lid voor Nederland te
r.

benoemen, heb gebruik gemaakt ten gunste van D Brinton, 'n Amer. uit New York,
r.

die me aan de hand is gedaan door Schultzberg. Die D Br. is 'n alleraardigst snoezig
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oud heertje, op en top gentleman en van groote capaciteit, hij is een der beste critici
uit Am. maar hij staat er voor bekend dat hij meer geeft om de Europ. kunst, dan
om de Amerikaansche.
[2:3]
Van daag was 'k zijn gast in de N.Y. Building, at lunch, en morgen is hij de onze,
dan komt M. ons halen van de fine arts. Hij is ook in Holland goed bekend en kent
r.

D Bredius en Hofstede de Gr. en eenige schilders. Hij gaat 'n stuk over onze afd.
schrijven in de Studio en is er nu een bezig voor de N.Y. Sun. Ik denk dat 'k veel
aan hem hebben kan. - Verleden Zaterdag hadden wij afgesproken met de Kruijff
om naar Mount Tamalpais te gaan; 't was prachtig weer en inderdaad hebben we
dien dag 'n indruk gekregen van 't heerlijke Californië zooals er altijd over geroepen
wordt, maar waarvan we nog maar weinig hebben kunnen merken. Van Mill Valley
af, waar je komt direct van de ferry met den trein, gaat er 'n treintje naar boven met
'n speciaal gebouwde locomotief met kamraderen. 't Gaat tamelijk langzaam dat
stijgen al dadelijk door prachtige bosschen, langs rotsen en beken, slingerende
wegen
[2:4]
den berg op. Open wagens met banken achter elkaar, ieder voor 5 personen. Ik
schatte 't gezelschap op 70 à 80 personen. 't was maar voortdurend uitroepen met
gestrekte armen, van al de menschen die elkaar iets aanwezen. Nu was 't 'n beek
of berg stroom of 'n waterval, dàn was 't 'n vergezicht, de baai en de zee of de trail
van den weg waar we over waren gegaan en die nu al diep onder ons lag. En
prachtige wilde vreemde bloemen, paars en blauw en rood en geel en wit met mooie
hooge pluimen. Hoe hooger we kwamen (en er kwam geen eind aan die reis!) hoe
schaarser de boomen, maar zonder kaalheid, want wat op 't prentje de naakte berg
lijkt, was inderdaad begroeid met heel laag struikgewas van life oak. Eindelijk boven,
kregen we lunch in 'n groot hotel, van waar 't uitzicht buitengewoon mooi en prachtig
was, met de baai aan den eenen kant van S. Fr. en de Pacific aan den anderen,
met al eilanden en heuvels en
[2:5]
Mill Valley in de diepte, enz., enz. Na de lunch zijn we nog naar 't Belvedere
geklauterd, M. voorop en de Kruijff er achter en ik wat langzamer als man van 55,
zoodat 'k mijn stappen heb geteld en dat waren er 542 op een loopplank en soms
treden [tekeningetje]* of [idem]*. Langs den weg alleraardigste eekhorentjes, zoo
groot als mijn duim, schrandere en vlugge, bewegelijke diertjes. De afstand van die
542 stappen kun je zien op de briefkaart, van 't hotel naar den top. Terug naar
beneden gingen we in ploegen van 30 of 40, iedere ploeg in twee open wagentjes
met 'n rem, zonder locomotief, alleen door de zwaartekracht, met 'n vaart de berg
af. In 't eerst leek me dat wel griezelig (we zaten vooraan op de eerste bank, naast
den brake man) want 'k dacht: als die man z'n rem niet goed hanteert of de rem
breekt, komen we niet door al die scherpe bochten, en vallen we te pletter! Maar 't
wende gauw en 'k vond 't heerlijk, zóó in die vaart die prachtige bergen reeks af in
die prachtige natuur en 't mooie weêr! Halverwege
[2:6]
met 'n oogenblik oponthoudt, gingen we 'n anderen weg dan we gekomen waren
en kwamen zoo in Mains woods, de mooiste bosschen die 'k ooit gezien heb. Daar
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kreeg 't heele gezelschap 'n gids en hebben we 'n wandeling gemaakt van 1½ uur.
Als 'k tijd had zou 'k graag eens 'n paar dagen daar gaan schilderen. 't Hotelletje
waar we den gids kregen is wel klein, maar 't leek me nog al goed. Die bosschen,
met de reusachtige varens en breede beken met helder stroomend water en die
eeuwen oude boomen lijkt me 'n heerlijkheid om in te dolen zonder gezelschap van
vreemden en zonder gids! En dan rustig te zitten schilderen!
Ik schei nu uit, lieve Cobietje, 'k wou graag vroeg naar bed om morgen frisch te
zijn, 'k heb de laatste nachten slecht geslapen uit vrees te laat wakker te worden
maar M. heeft maatregelen genomen en morgen word 'k door den chineeschen
jongen opgebeld. Ik hoop gauw van je te hooren en dat C. weer beter is ('k heb ook
altijd die geluiden in mijn hoofd, maar ben eraan gewend) en hoop zelf ook gauw
weer te schrijven.
Hartelijke groeten aan allen, ook van M.
je
W.
'k Geloof dat er geen mail is na dezen, voor 15 Juni.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 31 mei 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
31 Mei 1915, Amsterdam
Beste Wim & Marie,
Hoe gaat het jelui? In lang niets gehoord! Gisteren was ik op 82 en vond alles
nog in de beste orde. - Wel wordt het er langzamerhand stoffig. Ik heb een wit
keukenkommetje gebroken, zoo'n ding van 20 ct. of zoo. Ik gebruikte het voor wat
water om mijn handen te wasschen want zoo ongemerkt worden die zoo zwart als
roet. De deurknoppen, de trapleuningen, enfin alles, geeft zoo'n beetje af door de
stof en heb je vuile handen vóór je er aan denkt. Er liggen een stapel papieren op
jelui thuiskomst te wachten, o.a. allerlei biljetten van de belasting. Het zal een ware
verrassing worden. - De werkplaats gaat eindelijk nu toch van de Rustenburgerstraat
vandaan en is mijn adres voor een mogelijk volgend schrijven: Prinsengracht 824.
de

- Maar het is waar ook, jelui schrijven altijd naar 2 J. v.d. H. 109. Anna is nog altijd
in België bij Coba maar zal nu toch wel spoedig terugkomen. Het is haast ongelooflijk
maar ik zit hier misschien wel in de gedaante van Grootvader te schrijven. - Gelukkig
nog geen echte, Ciska is nog te onschuldig. - Ingesloten een stuk over Albert. Dat
is wat anders als toen jij 50 jaar was. ‘Het antwoord was treffend door zijn eenvoud’
is het niet prachtig gezegd! en dan die laatste zin! Is het niet om je dood te schamen?
v. Wezel is weer terug! Ik dacht jelui misschien samen terug zouden komen. - Maar
jij schijnt het daar zóó naar je zin te hebben en dan al die belastingpapieren hier en
geen sous te verkoopen op het gebied van schilderijen. 't Voordeeligst zou nog zijn
om van al dat doek zandzakken te maken daar hebben ze meer behoefte aan dan
aan schilderijen. Zelf heb ik nog altijd veel te doen, vooral in tapijten. Maar het wordt
al moeilijker want de wol wordt al maar duurder en raakt zelfs op. Het is net of die
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schapen zoo geschrokken zijn dat hun haren niet meer groeien, want anders begrijp
ik niet waarom die inlandsche wol zoo ontzettend in prijs moet stijgen! Dat is toch
niet beleefd, op zijn zachtst gezegd. Er zijn ook een paar tapijten bij voor de oude
heer Nienhuis te Bloemendaal (met een lange traplooper). Het leven is anders
moeilijk. Ik heb gemerkt, dat ik mijn heele leven eigenlijk in een loopgraaf zit en daar
nooit zal kunnen uìtkomen. De kans daarvoor is
[1:2]
in ieder geval veel kleiner dan van een soldaat in de gevechtslinie. - Isaac zit in Bern
en schrijft, nog even naar Parijs te gaan. Begrijp jij daar iets van? Hoe kan hij daar
komen. - Enfin hij is nogal klein misschien merken ze hem niet op. Karsen zie ik
ste

niet meer. In Arti had hij een aardig of eigenlijk een heel mooi schilderijtje. - 1
r.

Pinksterdag bracht ik met Ciska door bij M Kr. te Oud Bussem in het door mij
gebouwde huis. Het was prachtig weer en alles zag er zoo mooi uit, dat ik er wel
eens over denk, stilletjes, tegen de kant van de loopgraaf aan, te gaan boeren. Het ruikt buiten zoo lekker en het tocht er niet. Geen trams en geen karren met hun
eeuwig lawaai. - En dan zoo'n steenen muurtje in je tuin waar alles tegenaan groeit.
En 's winters heb je er witte sneeuw inplaats van baggert. - Ja, dat buiten heeft een
boel voor. Jammer dat er zooveel pummels wonen. - Arthur staat op sprong om
r.

naar Domburg te gaan. M Wiesing is ook weer hier. Ik zag het portret van Arthur
door Toorop. - Vreemd, het haar bepaald leelijk, de uitdrukking wel goed maar
overdreven naar een kant die weer vreemd aandoet, het roode dasje.... dat was er
ook. Ook had Toorop het portret van Annie gemaakt. Zittend, met de knieën er nog
op. Dat was, geloof ik, mooier. Hier en daar teer van kleur en het had zoo iets echt
vrouwelijks. Er wordt veel gewerkt door de Kunstenaars aan feesten waarvan de
opbrengst dan is voor steun van.... ons niet. Het zijn altijd dezelfde menschen die
daar aankleven. Je kent ze wel. Gisteren was er zoo'n cabaretfeest in het
Concertgebouw met souper nà maar druk moet het er niet zijn geweest. - Als je mij
bijtijds kunt laten weten wanneer je precies thuis komt zal ik jelui woning door mijn
schoonmaakster (werkvrouw) wat in orde laten maken. Och, daar bedenk ik ineens,
dat jelui nog niet weten, dat Westra dood is. Die stakkert heeft een longontsteking
gekregen en was in 10 dagen dood. Hij had het al eens meer gehad. Wij waren aan
de werkplaats alle erg onder de indruk en nòg wordt hij altijd druk en met veel lof
besproken. De bloemen in jelui tuin staan er mooi bij. - Onze nieuwe loopknecht is
geen tuinman, dus zal ik de tuin maar laten liggen, zooals ze is. - Schrijf nog eens.
Beide mijn hartelijke groeten
t.t.
Nieuw

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: San Francisco
Datum: 4-5 juni 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
San Francisco. Cal.
4 Juni 1915

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Gisteren vond 'k je lieven brief in de Holl. B. lieve Cobietje, en van daag heb 'k
eenige oogenblikken om je te schrijven want de Jury is gisteren afgeloopen; 't is
zoo'n drukke tijd geweest met 't zware werk van de Jury den heelen dag en dagelijks,
en 's avonds meestal uit, met allerlei dingen waar we niet af konden; en ook in de
eerstvolgende dagen zal er van schrijven wel niets komen, daarom begin ik nu maar
hoewel er geen mail is voor 15 Juni van N.Y. dus 10 van hier. Ik hoop in die 6 dagen
nog wel meer gelegenheid te hebben om dezen af te maken maar vrees dat, met
de opeenvolging van telkens nieuwe indrukken, de vroegere verzwakken als 'k er
niet dadelijk over schrijf en zo komt 't dat, daar 'k geen tijd heb om over àlles te
schrijven, er grote leemten ontstaan
[1:2]
in mijn toch al zoo beknopt en onvolledig verslag. Ik ben nu vol van de
gebeurtenissen van de laatste dagen maar moet beginnen met waar 'k in mijn
laatsten van 25 Mei, mee eindigde. Maar eerst moet 'k je zeggen dat je brief van
gisteren met die, van C. (en 't briefje aan jou van de Hofkers) me veel plezier deed,
vooral door de geruststellende berichten over C. en jezelf. 'k Had je brief die 15 Mei
uit R. ging, eerder verwacht (± 1 Juni) en toen 'k de eerste dagen van deze week
telkens vergeefs er om vroeg, maakte 'k me 'n beetje ongerust. Je kunt begrijpen
hoe blij 'k gisteren dus was toen 'k hem eindelijk kreeg. Ik kon hem niet dadelijk
r.

lezen want 'k kwam in 't gebouw, op verzoek van M T., na afloop van de Jury, om
Governor Whitman van N.Y. te ontvangen. M. was er niet bij omdat ze 'n tea had
bij Mrs. Trask, 'n sympathieke ontzettend melancolieke vrouw, die stokdoof is en
zich daardoor, en door andere treurige omstandigheden, zeer ongelukkig voelt.
[1:3]
r.

Ik moest naar huis om me te verkleeden voor 't diner van de Jury dat M Trask, de
chief of the Department of fine arts, ons aanbood in de Bohemian club, de mooiste
en meest artistieke club van S. Fr. M. ging eten met Mrs. Laurvik, 'n hongaarsch,
heel mooi vrouwtje van den commissioner of Norway, 'n Noor die zich heeft laten
naturaliseeren en trouwens ook al jaren in Amer. woont, en Mrs. Harshe (de vrouw
van den secretaris, waarover 'k vroeger meen geschreven te hebben). Voordat 'k
me verkleedde las 'k de brieven dat 'n groot genot was. Jij schrijft heerlijk van alles
en 't spijt me dat de briefjes van C. zoo kort zijn; maar waar 't voor haar 'n inspanning
is nu ze zich niet goed voelde, apprecieer 'k haar bedoeling dubbel en nu zij buiten
is hoop 'k hartelijk dat ze zich gauw beter zal voelen. Ik hoop binnenkort ook haar
weer te schrijven, misschien nog wel met dezelfde mail. (M. is naar den tandarts,
'k heb haar even weggebracht naar de tram, hierachter. Ik ben altijd 'n beetje
ongerust om haar alleen te laten,
[1:4]
ze is niet voorzichtig genoeg naar mijn zin, en 'k heb haar altijd veel te
recommandeeren: heb je wel geld bij je? en de huis sleutel? Pas vooral goed op
met de auto's en met 't uitstappen van de tram, voor 't voetje! (Die voet is nog altijd
niet heelemaal in orde, omdat ze dikwijls zwikt.) En nu begin 'k weer met 25 Mei.
Den volgenden dag, 26, kreeg 'k 'n brief van de meisjes op mijn brief voor hun
verjaardag. Dat lijkt me 'n aardig plan om op dat onbewoonde eiland te gaan zitten
met al die vogels. 't Is wel ondernemend en avontuurlijk en goedkoop! En later gaan
ze kampeeren in 't wilde gedeelte van Maine en Schilling komt daar ook in de buurt.
Ze wilden dat wij daar ook kwamen maar 'k vrees dat we in dien tijd, de eerste dagen

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

van Juli, nog in Canada zullen zijn. 't Zou anders wel aardig zijn! 't Is mogelijk dat,
als de hitte in N.Y. te groot is, we ook ergens buiten zullen gaan zitten, maar dat
en

hangt van omstandigheden af en ook van de finantiën. Dien 26 , 's av. in de Cal.
B. hadden we 'n diner, waar 'k tusschen twee vreemde
[2:5]
dames kwam te zitten. Bij de linker heb 'k me dadelijk geëxcuseerd wegens doofheid
en 'k heb me voornamelijk bemoeid met mijn rechter buurvrouw, 'n Mrs. Reids die
erg babbellustig was. Zij vertelde me van de plaats waar ze woont en waar haar
man rechter is: Alaska, ergens bij Wladiwostok, waar 's winters de zon maar 20 min.
schijnt per dag, en waar geen boomen zijn. Ze vindt 't er heerlijk, en vertelde van
de lente die na den donkeren langen winter, dubbel mooi moet zijn, en van de
prachtige bloemen en 't heerlijke climaat in den zomer. Haar dochter, die wij later
bleken te kennen, schilderde ook, zei ze, en toen 'k vroeg wat? zei ze: wallpapers,
patronen voor behangsels. Ik wist toèn nog niet wie die dochter was, maar later
toen er gedanst werd, bleek 't 'tzelfde meisje te zijn, dat we op vorige partijen al zoo
dikwijls hadden ontmoet ('k versta nooit namen) en waarover we ons al hadden
vroolijk gemaakt wegens haar gelijkenis op de eerste de
[2:6]
beste mooie pop uit 'n poppen winkel, zoo eén met onnatuurlijk groote oogen, en
'n ontzettend dom gezicht. Dat klopte dus wèl met de wallpapers! Ik moet nu weg,
naar de tentoonstelling, dag.
s'Avds. 4 Juni. M. had geen lust in de partij in de Calif. B. van avond en blijven
we maar thuis. Dat is 'n heeleboel rustiger! ( Donderdag 27 was de dag van de
portretten in de Holl. B. De werkzaamheden van de Jury waren om 4½ afgeloopen
en toen gingen we, Schultzberg & Fo[x[?], Brinton, Sousa Lopez, Brown naar den
overkant (de Holl. B. grenst, met 'n weg ertusschen, aan den linker vleugel van de
fine arts). We vonden daar M. met Mrs. Schultzberg & Fo[x[?]. M. was er al van 3
r.

uur af en na ons kwamen nog vele anderen, o.a. M , Mrs. Brandenstein, waarover
later. Ook Sortini kwam en is tot 't laatst gebleven. We zijn toen met z'n drieën blijven
st.

eten in 'n rest. op de ‘grounds’ en 's av. zijn we in de ‘Zone’ geweest in de 101
ranch van de Wild West. Dat staat bekend als een van de meest interessante dingen.
[2:7]
't Is zooiets als Buffalo Bill. Het personeel bestaat uit cow boys en Indianen, vrouwen
en mannen. Ze hebben prachtige paarden en geven ongelooflijke staaltjes van
rijkunst, dressuur en schieten. De voorstelling is in de open lucht, in 'n ontzettend
groote vierkante ruimte, waaromheen tribunes met banken, entrée 10 ¢. Overdag
houden ze optochten door de heele tentoonstelling de cow boys en de meisjes in
mexicaansch costuum, en de Indianen in oorlogs gewaad met al hun veeren en
geweldig leelijk maar karakteristiek beschilderd, dat in den vollen zon 'n prachtig
kleurig schouwspel is. De voorstelling 's av. is natuurlijk met electrisch licht met
verrassende effecten.
r.

Vrijdag 28 hebben we D Brinton at lunch gehad in de New York State B. waarvoor
wij als commissioners doorloopende kaarten hebben. Dat is 't beste rest. van de
r.

tent. in 'n gezellige prachtige zaal, maar heel duur. Die D Brinton is 'n alleraardigste
man die zijn opvoeding genoten heeft in Engeland. Hij spreekt dan ook geen
Amerikaansch en is 'n gentleman met groote intellectueele
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[2:8]
begaafdheid. A.s. Maandag geeft hij ons 'n afscheids diner in zijn hotel, het Clifthotel.
r.

Zaterdag avond zijn we eerst naar 'n reception geweest bij M Trask waar zooveel
gasten waren dat we als haringen in 'n ton op elkaar gedrukt stonden. 't Was in zijn
huis, 'n heel aardig huis, vooral van buiten want 't is heelemaal begroeid met klimop
en wingerd, zooals trouwens de meeste huizen in de bovenstad, waar de notabelen
wonen. Van daar gingen we naar 'n illuminated fête, bij Mrs. Spreckals en dachten
de afstand klein genoeg om te loopen. Maar 't was 'n heele wandeling, heuvel op
en heuvel af, vreeselijk steil, en van de hoogten hadden we voortdurend en telkens
't gezicht op de verlichte tentoonstelling beneden ons. 't Was 'n prachtige tocht: 2
blocks zijn we nog in de tram gegaan maar dat gaf niet veel! 't Was 11 uur en de
straten waren leeg, prachtig weer met 'n diep blauwe hemel boven ons. Maar eindelijk
kwamen we dan toch waar we wezen moesten: de studio van Mrs Spreckals,
zoogenaamd, meer 'n soort museum, met vele beeldhouwwerken en schilderijen.
[3:9]
Van onze plaats op een van de balcons aan den achterkant van 't huis, keken we
in den tuin waar eenige dozijnen jonge meisjes met bloote beenen en voeten,
leerlingen van Loïe Fuller, in heele lichte en soepele gewaden 'n soort ballet uit
voerden op de muziek van 'n klein maar niet te versmaden orchest. De achtergrond
bestond uit 'n opstaand doek waartegen heesters in potten. En daar achter (want
wij, van boven af, keken er overheen) lag de verlichte stad van de tentoonst. met
al de geïllumineerde torens en koepels. En boven de tentoonst. in de lucht,
evolueerde de aëroplaan van Art Smith als 'n komeet tegen den blauwen hemel.
Later was er souper, in de ineenloopende kamers van 't sousterrain, waar we aan
r.

r.

een tafeltje zaten met M en Mrs. Clifton uit New Zealand, en M de Kruijff. Bij 't
afscheid nemen, hebben we 'n heelen tijd staan praten met Mrs. Spreckeles die 'n
zeer vermoeiden indruk maakte. Als 'k zeg ‘wij’ bedoel 'k natuurlijk M. want ik heb
niet veel gezegd omdat 'k niets verstond van die vermoeiende stem. Ik ben nu ook
moe, en ga naar bed! Morgen meer, hoop 'k.
[3:10]
ste

sten

5 Juni. Ik ben nu gevorderd tot 't begin van de 23 week of 150
dag nl. 30 Mei,
volgens mijn agenda. Dat was 'n Zondag en 'n rustdag, niet onwelkom in dien drukken
tijd van de Jury, met dat vroege opstaan en laat naar bed gaan. M. kan zoo heerlijk
in bed blijven 's morgens, zoo echt slaperig zijn. Voor mij is 't onmogelijk, als 'k
eenmaal gewoon ben om op 'n bepaald uur op te staan, word 'k wakker en heb geen
rust in m'n bed - maar 't scheelt wel veel of je haast hebt met alles of heelemaal
niet, zooals Zondag. Dien dag waren we op tea gevraagd bij Mrs. Stoney, een van
de liefste en aardigste menschen die we hier hebben ontmoet. Ze is niet mooi maar
verbazend lief gezicht, zoo zacht en vriendelijk, en niet onknap ook. Er waren daar
10 à 12 dames en geen enkele man. Een van die dames sprak over 'n cathedral (in
e

Zuid Amerika) die dateerde van de 14 eeuw. Ze had 'n tegel meê gebracht afkomstig
uit die kerk, 'n Delftsche tegel. Ik heb toen wel gezegd dat de tijd van 't Delftsch van
later dagteekening is, - 'k vond 't niet aardig om te vragen of die Cathedr. er al stond
toen Columbus kwam.
[3:11]
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't Was trouwens 'n alleraardigst mensch, 'n tweeling zuster van Mrs Stoney.
Maandag was er 'n lecture van Pennell ten huize van Mrs Pillsbury - een van de
mooiste huizen die we hier gezien hebben. Pennell spreekt makkelijk en wat hij
vertelde (hij had 't over Whistler) was heel interessant. Hij is een van de goede
vrienden geweest van Whistler en hij noemde hem 'the greatest artist of America,
and the modern time'. Daar blijkt wel uit dat hij veel van hem gehouden heeft, want
Pennell is 'n heel eenvoudige man, met 'n heel juiste observatie en 'n onafhankelijk
oordeel. Hij sprak met ontzettend veel warmte over 't geen hij gedaan heeft en gewild
heeft. Ik kan niet te veel in details komen, anders komt de brief nooit klaar, l. C.
maar 'k geef je dit meer als aanteekening dan als beschrijving want als zoodanig
deugt 't heelemaal niet. Later hoop 'k je er wel meer van te vertellen. Dinsdag diner
r.

bij Brandenstein. Die M B. hebben we 'n uitnoodiging voor de portretten te komen
zien, gestuurd, omdat v. Wezel indertijd uit N.Y. schreef dat hij hem ontmoet had
en dat hij erover dacht om z'n dochtertje te laten schilderen.
[3:12]
Zooals 'k je al schreef zijn ze er geweest en ontmoetten daar Sortini. Ze hebben
ons toen gevraagd voor Dinsdag en stuurden de auto om Sortini en ons te halen.
Hun vader en moeder en nog 'n dame kwamen ook, en de conversatie was fransch:
papa en mama komen uit den Elzas. Verder mooi kristal, zwaar zilverwerk, uitstekend
diner, lekkere wijn, ( maar geen opdracht voor 'n portret. - A.s. Dinsdag komen ze
in de fine arts, 'k denk wel dat ze iets zullen koopen maar 'k geloof niet dat ze denken
over 'n portret. Mrs. B. is anders lang niet onknap in avondcostuum maar ze vindt
't voor haar zelf te laat, en waarschijnlijk voor 't dochtertje te vroeg! Woensdag was
'n dag van triomf voor de holl. afd. Ik heb meer medailles gekregen dan 'k gevraagd
heb, en àl mijn candidaten, behalve Isaac Israëls, hebben meerderheid van stemmen
gekregen. Daarover later meer, - van middag gaan we met de Torchianas naar hun
en

buiten in Santa Cruz, en komen Maandag terug. Ik hoop hier dus voor den 10
wat bij te schrijven.

nog

Hartelijke groeten aan allen ook van mijn lieve vrouwtje en 'n zoen van
je
W.
[4:13]
Ik heb geen tijd meer om uit te gaan dus kan 'k dezen nog afmaken en kan 'k a.s.
Dinsdag misschien aan Cobaatje schrijven. Van Woensdag 2 Juni, heb 'k niet veel
te vertellen, behalve van de Jury. Dien middag was er ter eere van de Jury leden,
een tea in de Century club, de club van uitsluitend dames, waar 'k je al vroeger over
schreef, toen we er 'n ‘entertainment’ bij woonden. Ik heb van die gelegenheid
gebruik gemaakt om verschillende collegas aan M. voor te stellen o.a. Mc. Comas,
r.

die aan 't hoofd staat van de Calif. schilders, en M Hamilton, den bekenden
portretschilder uit Londen, 'n ouder heer met 'n witte puntbaard en kaal hoofd, a
perfect gentleman. Een van zijn beste portretten is dat van Gladstone dat 'k weet
m.

niet welk museum in Londen heeft afgestaan voor deze tentoonstelling. Hij en W
Chase, Pennell en Duveneck zijn de meest beroemde schilders en etsers die hier
r.

op 't oogenblik zijn. M Hamilton kent Thijs Maris goed en Swan en heeft ook v.
Wisselingh goed gekend. Hij is ook in Holland geweest en bewondert voornamelijk
Frans Hals, waarover hij niet uitgepraat is. Donderdag was de laatste dag van de
r.

Jury en 'n diner van M Trask
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[4:14]
r.

bekroonde 't werk. 'k Zat tusschen M Harshe die veel aan etsen doet en er M. een
r.

heeft cadeau gegeven, en M Redfield, den man die den naam heeft tegen alle
buitenlanders te zijn. Hij heeft hier evenals Sargent, Chase, Tarbell en Duveneck,
Hamilton en Pennell, 'n zaal voor hemzelf. Uiterlijk lijkt hij op Floris, maar grooter
en sterker. Zijn werk is knap, origineel, sterk en licht. Hij woont in Pensalvania,
buiten, en is heelemaal geen society man. Een van de sympathieken. De tafel was
enorm! Één tafel met 45 gasten, alleen heeren, er omheen, naar mijn gissing 14
meter lang en 12 breed, zonder bloemen noch spijzen, noch flesschen. Als éénige
versiering eiken takken met in 't midden 'n spuitende fontein! met electrisch licht er
onder. Magnifiek! Dat diner begon om 8½ 't heette 7½ maar 'n uur ging heen aan
de bar met cocktails! 't Duurde tot 12, maar 't eten was om 9½ afgeloopen. Verder
speeches en humoristische voordrachten en liederen, en veel whisky! Gisteren
r.

e

begon 'k mijn brief aan je en op de Exp. sprak 'k alleen M Wuerfsel, een van de 2
rangs schilders die niet tevreden was met z'n schilderijen. Hij was erg gevoelig voor
mijn waardering en noodigde me uit om hem te komen opzoeken, op onzen weg
naar Canada.
Nu weet 'k voor 't oogenblik niets meer! Veel liefs van ons beiden en dank voor
't zenden van den huur!!
Je
W.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 8 juni 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 8 Juni - 15
Beste W.,
Van Arti hoorde ik dat er van mijn etsen zijn verkocht, ik denk wel dat jij daar de
stoot toe zult hebben gegeven, waarvoor ik je dankbaar ben en erkentelijk. Ik lees
met veel aandacht je brieven uit het verre land. Met Cobi gaat het tegenswoordig
a

nogal goed, maar met Cob minder, steeds suizing in hoofd en pijn op hersens,
Zondag was ze heelemaal kaduuk door vertillen (pijn in rug) en iets op de voet
gevallen. Het is nu Dinsdag, en zijn die tijdelijke stooringen verbeterd, maar dat
hoofd is toch ellendig, waardoor spreken gauw vermoeid. Als je deze ontvangt is
a

het misschien weer heelemaal beter, C is nog al veerkrachtig, en wij zijn nu volop
in zomer en warmte.
a

Hartelijk gegroet met Marie, ook van C
je
W.

Willem Witsen aan Arnold Marc Gorter
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Plaats: San Francisco
Datum: 11 en 12 juni 1915
Verblijfplaats: Particuliere collectie Paul Gorter

[1:1]
San Francisco. Cal.
11 Juni 1915
Amice Gorter,
en

Den 24 Mei is de Jury bij elkaar gekomen en geconstitueerd. Aanvankelijk was
ik benoemd in Group I en II, voor de schilderijen en zwart & wit. Als chairman in Gr.
r

I. werd gekozen M Alden Weyr en als vice-chairman Prof. Ferrari uit Rome. Later
met de oorlogsverklaring van Italië werden de commissioners van dat land terug
r.

geroepen en is in de plaats van Ferrari gekozen M Andreo de Sousa Lopes van
Portugal. Er werd overeengekomen dat men zou beginnen met de Ver. Staten doch
door 't heengaan van Prof. Ferrari en Anselm Schultzberg
[1:2]
van Zweden werd besloten die twee afdeelingen te laten voorgaan. Oorspronkelijk
was de op een volging nà de U.S.: Norway, Sweden, Japan, Argentine, Italy,
Uruguay, Portugal, China, Cuba, Phillipine [en[?] (last not least!) Netherlands. Voorts
werd er bepaald dat ieder land in elke groep één grand Prix zou worden toegekend.
Verdere onderscheidingen onbepaald. Daar ieder land, volgens de rules and
Regulations, niet meer dan twee stemmen in alle groepen (dus niet in iedere groep)
mocht hebben, werd mij de keus gelaten òf te bedanken voor groep II, zwart en wit,
r.

òf D Brinton, 't tweede Jury lid voor Nederland ('k schreef je hier over al eerder)
met één stem in groep I, de Nederl. belangen te laten vertegenwoordigen. Ik vond
[1:3]
dit laatste minder wenschelijk omdat 'k liever zelf 't heft in handen wilde houden en
daar de Jury kennelijk was samen gesteld uit elementen vijandig aan Europeesche
kunst, kwam 't mij van 't grootste belang voor onze twee stemmen te vereenigen in
groep I. Ik heb dus bedankt voor groep II, wat 'k te gereedelijker kon doen omdat
Pennell chairman was gekozen in die groep en Pennell, die 'n buitengewoon
rechtvaardig en goed man is en groote invloed heeft, mij beloofd had voor mijn
belangen te zullen waken. Later heeft hij mij dus ook 'n lijstje gevraagd van degenen
die 'k kon recommandeeren en de uitslag is geweest dat 'k in groep II meer heb
gekregen dan 'k gevraagd heb. Alleen Bauer, die 'k had voorgesteld voor den grand
prix moest afvallen wegens 'n grand Prix in San Louis. Hoe die uitslag in gr. II.
precies is kan 'k je nog
[1:4]
niet meê deelen omdat ik nog geen inzage heb gevraagd van 't resultaat. Vrijdag
28 Mei is Italie behandeld en Maandag 31 Zweden. Verder ging 't van 'n leien dakje
tot Woensdag 2 Juni toen Nederland aan de beurt was. Mijn recommandations
waren als volgt: Breitner grand Prix. Bauer medal of honor. Gorter, Israels,
Mastenbroek, Monnickendam en Alb. Roelofs gouden medailles ook nog Tholen,
Breman, Schulman, Vreedenburg, Weyns en Z. Tromp zilveren; en v.d. Tonge,
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r.

Wolter en Zon, bronzen. Weyns, Wolter en Zon waren echter canditaten van D
Brinton. Dit waren dus de officieele canditaten waarvan ieder Jury lid 'n lijst in zijn
bezit had. De commissioner die de Jury in zijn afd. rondleidt, heeft echter 't recht
ieder schilderij voor te stellen voor 'n bekroning. Dat zijn degenen waarvan de
kansen, naar zijn oordeel, minder gunstig staan. Onder 't
[2:5]
rondgaan heb 'k dus nog voorgesteld: Dijsselhof, v.d. Maarel, Bastert, Bautz en
Hobbe Smith, Martens, voor gouden medailles, en Krabbé voor 'n zilveren. Op
initiatief van anderen werden nog voorgesteld v.d. Waay, Oldewelt, Mevr. v. Duyl,
Kramer, W. Sluyter, juffr. Asscher, en juffr. Kerling. Bij de stemming, dien zelfden
middag kreeg Mevr. v. Duyl 8 stemmen tegen 13 voor 'n medaille d'honneur. Oldewelt
6 tegen 17 voor 'n gouden. W. Sluyter 8-15, Monnickendam 10-16, Martens 10-16,
Bastert 11-16, Is. Israels 12-14, v.d. Waay 6-20 voor goud. Krabbé 11-15 voor zilver.
Voor degenen die in aanmerking kwamen voor zilver kregen Martens 16-10, W.
Sluyter 14-12, Monnickendam 14-12, Oldewelt 11-15. Mej. Kerling kreeg 9-16 voor
zilver, later voor brons 18-8. Kramer 8-18 voor goud en 14-13 voor zilver. v.d. Maarel
10-13 voor goud.
[2:6]
Ik heb gemeend geen lagere onderscheiding te kunnen aannemen voor: Mevr.
vDuyl, v.d. Waay, Israels, Bastert, v.d. Maarel, Krabbé, Oldewelt. Het eindresultaat
is dus:
Grand Prix: Breitner 14-8
Medal of honor: Bauer 16-6
Gold Medals: Gorter 17-9, Mastenbroek 16-7, Roelofs 14-12, Tholen 14-12,
Dijsselhof 13-12, Bautz 21-5, Hobbe Smith 14-12.
Silver medals: Breman 20-6, David Schulman 23-3, Vreedenburg 24-2, Weyns
23-3, Tromp 20-6, Wolter 18-8, W. Sluyter 14-12, Martens 16-10, Kramer 14-13,
Mej. Asscher 15-11, en Monnickendam 14-12.
Bronze medals: v.d.Tonge 19-7, Jacques Zon 24-2, Mej. Kerling 18-8.
Zooals je ziet is Wolter verhoogd van brons naar zilver. Ook Gorter en Hobbe
Smith werden aanvankelijk voor gesteld voor 'n medal of honor waarvoor G. 8-14
en H.S. 6-16 stemmen behaalde. Zoodra dit alles
[2:7]
is goedgekeurd door de Superior Jury zal ik 't resultaat seinen, zoodat je
waarschijnlijk die cable eerder zult hebben dan deze brief. De Superior Jury bestaat
uit de chairman van de verschillende groepen, de vice presidenten van de Exp. en
1

9 commissioners general. Wat de fine arts [xxx]namelijk voor de vorm [xxxx] weten
1

meerendeels [x]f. Maar 't is 'n hooger beroep, waar reclames kunnen worden
ingediend. Ik heb daar van geprofiteerd voor de bekroningen in groep III, (Sculpture).
In die groep is Nederland niet vertegenwoordigd en op grond daarvan heb 'k
geprotesteerd tegen de bekroningen van Ch. van Wijck en Hesselink, die
respectievelijk zijn toegekend 'n zilveren medaille en 'n mention honorable. In mijn
r.

schrijven aan de Superior Jury zeg ik: that in the case of M Chs. van Wijck a silver
medal would not be a sufficient
[2:8]
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award, as he already received different gold medals. I would suggest that this award
be changed to a gold medal, as I don't feel free to accept a silver medal for him.
r.

For the same reason I suggest that the ‘Mention honorable’ given to M A.
r.

Hesselink be changed into a Silver medal, as the former awards given to M
Hesselink and his artistic standing would not allow him to accept less than a silver
medal.
Ik vermoed zelfs dat Hesslink niet tevreden is met 'n zilveren maar 't is altijd beter
dan de 'mention honorable'. Over het geheel geloof 'k dat wij alle reden hebben om
tevreden te zijn: 'k zal ± 30 onderscheidingen hebben voor de heele afdeeling en
in verhouding met het aantal werken tot andere afdeelingen is dit aantal bekroningen
buiten gewoon hoog.
[3:9]
Vergeleken bij Zweden b.v. dat 437 nummers heeft tegen wij 183, Zweden heeft 11
gouden medailles tegen wij 7 en van die 11 zijn er nog twee bij voor waterverf.
(Jammer dat wij geen aquarellen hadden, behalve die paar!) Portugal heeft 155
nummers en 3 gouden med. China 442 nummers en 3 gouden med.
Niettegenstaande de enorme inzending van Italië zijn daar maar 12 gouden m.
gegeven. En de Ver. Staten met 'n inzending van 3774 nummers hebben 30 gouden
medailles! We staan dus verreweg boven aan. Van verschillende kanten heb 'k dan
ook lof in geoogst voor onze afdeeling, inzonderheid van de Jury leden. Als je de
cijfers bekijkt van 't voór en tegen zal je zien dat het er dikwijls om gehouden heeft
maar aan den anderen kant dat de vijandelijkheid waar tegen gewaarschuwd was,
zich beperkt heeft tot 'n stuk of acht. Tijdens 't stemmen in Italië en Zweden waren
er 32 leden. Tijdens de stemming in onze afdeeling
[3:10]
waren er in 't begin (met Breitner) 22 later 26. Heden heb 'k 't geld voor de Jury
ontvangen. Als 'k niet 'n portret had gekregen had 'k er leelijk meê gezeten - 't leven
is hier schrikbarend duur vooral in den tijd van de Jury! Ik ben hier nu klaar en we
denken erover om met de boot van 20 Juli van New York te vertrekken.
Waarschijnlijk, als alles goed gaat ben 'k dus in de eerste dagen van Augustus terug.
't Hangt er maar van af of 'k in Canada nog wat te doen krijg maar 'k denk 't niet. Ik
zal wel geen tijd hebben om op reis te schrijven maar 'k zal je op de hoogte houden
met briefkaarten. De foto's heb 'k ontvangen, ze zijn heel goed en 'k zal je eerstdaags
r.

'n stelletje sturen. Ik ga nu 'n rapport schrijven voor M Everwijn en zal daar ook 'n
stel foto's bij doen. Mocht je mij nog te schrijven hebben doe 't dan zoo gauw mogelijk
r.

aan 't adres in New York: 535 Pearl street c/o M A.S. van Wezel.
En nu adieu, 'k hoop jullie allemaal in goeden welstand terug te zien!
Hartelijke groeten, ook aan je vrouw en de vrienden, van ons beiden
t.t.
Witsen
[4:11]
12 Juni.
r.

Van daag ben ik even naar 't bureau van M Harshe gegaan om inzage te nemen
van de bekroningen in groep II. Dat is mij niet meê gevallen: ik had op mijn lijstje
staan: Hoytema & Harting voor 'n gouden en Nieuwenkamp en Bosch voor 'n zilveren.
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Het resultaat is echter: Hoytema goud, Bosch en Poortenaar zilver en Moulijn en
de Zwart, brons. Zoodat we nu in 't geheel hebben 1 grand Prix. 1 medal of honor,
8 gouden, 14 zilveren en 5 bronzen. Om Ch. v. Wijck en Hesselink te verhoogen
r.

zal in de Superior Jury gevochten worden door M de Kruyff die er in zit voor de
association of foreign commissioners en die mij beloofd heeft alles te zullen doen
[4:12]
om 't gedaan te krijgen. In dat geval wordt 't aantal gouden 9 maar 'k vrees dat 't
niet zal lukken. In dat geval is 't aantal bekroningen met de honorable mention van
r.

r.

Hesselink precies 30. D Brinton is gisteren vertrokken en morgen gaat M Fox, 't
Amerikaansche lid toe gevoegd aan Schultzberg, maar 'k hoop beiden nog later te
r.

zien in New York. D B. schrijft 'n artikel met reproducties van Breitner, Bauer Gorter
r.

en Witsen, benevens foto's van de zalen, in de Studio. M Fox, directeur van 't
museum in Brooklyn heeft mij uitgenoodigd zijn verzameling te komen zien, dat 'k
zeker hoop te doen. Schultzberg is 10 Juni al uit N.Y. vertrokken naar Zweden.
Langzamerhand gaat ieder een huis waarts en de Exp. wordt dagelijks mooier door
't prachtige zonnige zomer weer! Wij begonnen juist hier te wennen en 't meer te
waardeeren!
Tot ziens!
Hartelijk gegroet
t.t.
W.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [20 juni 1915]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim & Marie,
Dank je wel voor de brief met prachtig omschreven verhalen van de Tentoonstelling
enz. Jelui hebben het dus erg naar je zin! In het Oosterpark is alles nog in de beste
orde, alleen stoffig, erg stoffig. En van buiten ziet het er uit, nee maar, daar zal
Heineken een kluifje aan hebben. - Als ik weet wanneer jelui terug komen zal ik het
binnen en buiten wat schoon laten maken. Misschien doe ik het wel zelf. - Rud. blijft
voorloopig nog wat hier, dat is dan te zeggen: in den Haag. - Anna is nog niet thuis.
De grenzen tusschen Belgie en Holland zijn gesloten en kan ze dus niet komen.
Die Duitschers zijn toch nog zoo kwaad niet. Eindelijk heb ik op 82 een kistje met
sigaartjes gevonden en daar snoep ik nu wel eens van. Het is anders schandelijk
zoo'n kale boel. 87 leege doosjes en geen enkel vol met sigaretten. Nu rook ik die
wel nooit maar als ik daar kom (ik was er gisteren even)
[1:2]
en ik zie al die doosjes dan krijg ik er trek in. Maar gelukkig heb ik nu die sigaartjes
gevonden. Die heb je zeker vergeten! Isaac is in Bern en schreef mij dat hij naar
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Parijs zou gaan. Hij weet, geloof ik niet, dat er oorlog is want daar praat hij niet over
en ook hoe hij daar denkt te komen, nu Italië ook in oorlog is. Dat portret is zeker
wel in de smaak gevallen en zul je wel bestellingen hebben gekregen. Jij bent net
iets voor die lui. Als ze kleine sommen noemen ben je doof en als ze groote noemen
stop je ze droogweg in je zak. En Marie natuurlijk weer net een Canadeesche met
al haar briljanten en robijnen. Ik heb zoo'n mooi vrouwtje gevonden, enfin, daarover
later - Coba heeft een jongetje, een zoontje gekregen, en is zelf heel goed. Westra
is in dien tusschetijd gestorven. Dat was een treurige geschiedenis voor de
werkplaats. - Hij was zoo'n ingoede man. Ciska is goed en ik ook. Kom maar niet
naar hier, het is niet veilig met al die bommen en granaten.
Hartelijke groeten
t.t.
Nieuw

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: San Francisco
Datum: 23 juni 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
San Francisco
23 Juni 1915
Lieve Cobi,
'k Heb net 'n uurtje over en zal dat gebruiken om je toch nog wat te schrijven.
Bram's brief kwam van morgen en daar is geen antwoord op nu 'k den tijd mis.
Bedank hem wel, zijn brief deed mij erg veel plezier, 'k ben blij dat 'k nog bericht
kreeg over 't geld dat 'k stuurde, dank je ook wel hartelijk voor 't zenden aan Meyjes.
Verleden week Vrijdag zijn we met de Kruijff naar Monterey gegaan waar we tot
Maandag bleven in dat groote hotel waarover 'k vroeger schreef. We hebben daar
heerlijke dagen gehad. Ik heb den heelen dag zitten teekenen en schilderen terwijl
M. en de Kruijff in de buurt zaten of 'n eindje gingen wandelen. We hadden lunch
bij ons van 't hotel en 'k kan je niet zeggen
[1:2]
hoe heerlijk dat was in die prachtige natuur, den heelen dag buiten aan de zee, met
prachtig weer, 's av. kwam de auto ons weer halen en waren we voor 't diner thuis.
Op onzen terug weg zijn we naar Santa Cruz gegaan om afscheid te nemen van
Mrs. Torchiana, die van al de vermoeienissen uitrust op haar landgoederen. In den
zelfden middag, altijd op den terug reis naar S. Fr. (waar we nu 6 uur over deden)
zijn we uit gestapt in Palo Alto, om afscheid te nemen van de Bosjes en waar we 'n
bezoek brachten bij Mrs. Houston, de zuster van Mrs. Kohn. Alleraardigst mensch,
heerlijk buitenhuis met heel veel smaak ingericht, mooie en bizonder lieve kinderen,
'n pracht tuin met de heerlijkste bloemen, in 'n ideale omgeving. Echt landelijk, maar
zóó mooi met de prachtige life oaks en 't heerlijkste climaat. Dàt is nu wel 't Californie
waarover zooveel geroepen
[1:3]
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wordt, en meestal ten onrechte door de verschrikkelijke koude wind, voortdurend
in S. Fr. en de koude mist in den avond in S. Cr. Hier, waar Mrs. H. woont, in Palo
Alto krijgt men inderdaad 't gevoel in 'n paradijs te zijn!
Wij vinden 't trouwens elken dag prettiger, nu we zooveel prettige kennissen
hebben en 'k den laatsten tijd, nà de Jury, heb kunnen werken, ook hier in de stad.
We vinden 't allebei heel naar om weg te gaan en zouden ook wel blijven als 'k maar
r.

'n portret kreeg. 't Is nog altijd onzeker: M Brandenstein wil wel, maar zijn vrouw
niet.
Gisteren was 'k op de Exp. met hem en zijn schoonzuster, 'n andere Mrs. B. meer
bekend hier als Mrs. W.J.B. door de enorme reclame die je overal hier ziet, in elke
straat 3 of 4 keer en in elke Grocery. W.J.B. Why? Dat is koffie. Die zijn nog rijker
r.

dan den andere M B. Zij was 'n aardige
[1:4]
vrouw met 'n groote interesse voor de schilderijen. Ik ben de heele fine arts met ze
door geweest, M. was bij den tandarts en kon er helaas niet bij zijn. Ik heb erg mijn
best gedaan om ze alles te vertellen wat 'k wist van de Jury leden en de bekroningen
en de schilders. Er is nu kans dat 'k van ze hoor, maar 'k denk 't niet. Ik geloof wel
dat 'k een en ander te doen zou krijgen als 'k hier bleef, maar 'k kan 't niet forceeren
en 't wachten kost te veel geld. 'k Heb net genoeg om door Canada in N.Y. te komen.
Ik moet nu eerstdaags besluiten omdat 'k tickets moet nemen voor de slaapwagen
en die zijn maar op eén trein geldig dat vooraf bepaald wordt en die zijn niet
transfearable. Dat zou me dus $ 50 voor niets kosten als 'k zou moeten blijven. Maar
deze week moet beslist worden anders halen we de boot niet meer. Je hoort 't dus
met den volgenden mail. M. is nu naar de Exp. waar ze 'n afspraak heeft met 't
dochtertje van Mrs. Houston, en ik heb straks lunch in de University club met
[2:5]
r.

r.

r.

D Bunge; en van middag moet 'k met M Torchiana naar M Trask, spreken over
r.

't gestolen beeldje. Vrijdag hebben we diner in de Fairmont bij M Bernström, den
comm. general van Zweden. Àls we gaan, gaan we Woensdag of Donderdag van
r.

de volgende week. De berichten over Cobaatje verontrusten me, hoewel als D
Visser 't niet ernstig inziet we ons geen zorgen moeten maken. 't Zou aardig zijn als
de meisjes ook met de N. den. meê gingen maar 'k heb geen contact meer met hun
omdat 'k geen adres heb. De Kohns zijn nat. ook niet meer in N.Y. en Sch. ook niet.
Die is bij hun in Maine, maar 'k weet geen exact addres. In hun laatsten brief
beloofden ze mij nog nader te zullen schrijven maar ze denken waarschijnlijk ook
dat we niet meer hier zijn. Hier in de stad ben 'k prettig aan 't werk, alleen teekenen,
zooveel mogelijk met
[2:6]
't idée om er later etsen van te kunnen maken. Hoe meer 'k teeken hoe meer 'k zie,
dat gaat altijd zoo, maar de korte tijd maakt dat 'k toch niet veel zal meêbrengen.
De studies in Monterey die 'k geschilderd heb, vallen wel meê nu 'k ze hier zie, maar
'k vrees dat 't toch te weinig is om er iets van te maken. Daar, in die twee dagen,
heb 'k drie dingetjes geschilderd en 3 geteekend en hier heb 'k er 4 geteekend maar
daar komt nog wel wat bij. De wind is elken dag zoo hevig en koud dat 'k half
bevroren voel als 'k 'n paar uur ergens zit. 't Is 'n afsch. climaat voor keel en longen,
daarvoor is 't ook bekend - overigens elken dag blauwe lucht en veel zon. 'k Moet
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er om lachen als Br. schrijft dat 'k talent heb voor brieven schrijven! 't Zijn, dunkt
mij, zeer oppervlakkige en onvolledige brieven, 'n beetje jongensachtig, 'k heb er
ook geen tijd voor en maak niet de minste pretentie! Nu moet 'k weg, 'k hoop dat
deze nog meê gaat met de boot van a.s. Dinsdag. Hartelijke gr. en 't allerbeste voor
C. en allemaal. Verheug me in den aangekondigden brief, volg. week.
Dag lieve Cobietje
je
W.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: onbekend, in de trein naar Canada
Datum: 4 en 5 juli 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Canadian Pacific Railway, met schetsje van Witsen]
4 Juli
Wij zijn al hoog in de bergen lieve Cobi en net Glacier gepasseerd waar we even
uit den trein zijn geweest. 't Was zoo'n heerlijke frische lucht en de sneeuw ligt dik
op de toppen van de hooge rotsen, zoo'n prachtig gezicht! Donderdag zijn we uit
S. Fr. vertrokken, vele nieuwe vrienden waren gekomen om ons uitgeleide te doen,
en Mrs. Laurvik gaf M. 'n pakje mee om in den trein te openen. Later bleek daar
allerlei versnaperingen in te zitten, niet alleen om te eten maar ook boekjes en 'n
aardig leeren taschje voor kaartjes. 't Is zoo'n allerliefst menschje en buitengewoon
hartelijk. We hebben nu 'n compartment in den trein en dat is 'n enorm verschil, en
't reizen is op die manier 'n groot plezier. Voor M. die niet tegen stof en warmte kan
is 't niet alles
[1:2]
maar ik voor mij vind 't heerlijk. Ik zit nat. veel in de observation car en als 't kan op
't balcon, buiten. Maar er zijn vele liefhebbers nu met die warmte en iemand die
even opstaat is zijn plaats kwijt.
Vrijdag avond waren we in Seatle waar we in 't Washington hotel overnacht hebben
en gisteren zaten we den heelen dag op de boot van Seatle naar Vancouver.
Onderweg hadden we 1½ uur tijd in Victoria, waar we in 'n groote auto voor 9 pers.
alles gezien hebben van de stad, 't park en onmiddelijke omgeving. In Vancouver
gisteren avond hadden we 'n uur den tijd dat we ons goed benut hebben met door
de stad te wandelen en eenige inkoopen te doen. 't Is alles hier wel heel anders
dan in de Ver. St. en 'k krijg den indruk dat 't àl 't goede heeft zonder de vervelende
dingen. Alles is zoo Engelsch ook de gezichten van de menschen die veel
gemoedelijker zijn dan de Amer. van de Ver. St., maar de levenswijze, de treinen,
hotels etc. is alles 't zelfde. Ik word aldoor afgeleid
[1:3]
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door prachtige watervallen, stroomen en berg gezichten en 't schrijven in den trein
valt me niet meê! Van avond komen we om elf uur in Lake Louise, daar hoop 'k 't
morgen voort te zetten.
Lake Louise, Maandag ochtend, 5 Juli 1915
Gisteren avond hier aangekomen met 'n speciale tram door de bergen, zal 'k
dezen nu maar even afmaken & verzenden. Morgen ochtend gaan we verder, 3
dagen in den trein en 3 nachten tot Toronto. Ik schreef je al 'n paar briefkaarten van
hier maar 'k heb zoo'n idée dat je ze niet krijgt.
Ik was van plan om je nog van de laatste dagen in S. Fr. te schrijven maar 't lijkt
me nu al zóó ver en mijn hoofd staat zoo weinig naar schrijven dat 'k er geen kans
en

toe zie. Dit zal wel mijn laatste brief zijn als we ten minste den 20 van N.Y.
vertrekken, want daar is maar één mail tusschen (13 Juli) en daarmeê gaat deze.
't Is jammer dat we hier niet wat langer kunnen blijven en uitstapjes doen, 't is zóó
prachtig en grootsch, maar de tickets voor de slaapwagen zijn op 'n bepaalden
datum en met 'n bepaalden trein en daaraan is niets te veranderen. De reis is
daardoor van te voren vastgesteld en de
[1:4]
biljetten zouden vervallen als je niet dien bepaalden trein op den bepaalden dag,
gebruikt.
Het hotel hier is enorm groot en druk bezocht, 't is van de Canadian Pacific en
heel goed. Er was gisteren 'n oude dame op den trein die bij alle bruggen waar
militaire wachten staan, tijdschriften, kranten, geïllustreerde bladen en pakjes
sigaretten uit den trein gooide voor de soldaten. Zij had 'n groote collectie bij zich.
In Toronto blijven we 'n paar dagen om naar de Niagara te gaan en ook in Montreal
hebben we nog 'n bezoek af te leggen. Van daar gaan we direct door naar New
York waar 'k nog brieven hoop te vinden. 't Spijt me erg van de Nieuw-Amsterdam,
't is zoo'n prettige boot en nu weet 'k niet met welke we gaan. Ik heb niet veel lust
in de Potsdam, dat moet 'n slechte boot wezen! Nu schei 'k er maar uit! Als alles
goed gaat zijn we 'n week na dezen in Holland. 't Spijt me wel dat de laatste brief
zoo vervelend is! En 'k heb eigenlijk zoo veel te schrijven! Misschien juist daardoor
want mijn hoofd warrelt van de indrukken van de laatste dagen. En 'k heb ook zoo'n
gevoel of 't niet meer hoeft nu we zoo gauw thuis zijn. In ieder geval houd 'k je met
kaarten op de hoogte. Ik hoop dat C. nu weer beter is, Th. schreef zoo bemoedigend.
Hartelijke groet, aan allen, ook van M. We hebben 't zoo gezellig samen! Tot ziens!
je
W.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Toronto]
Datum: 9 juli 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd The Queens, Toronto]
9 Juli 1915
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We zijn zoo even aangekomen lieve Cobi, 'k heb 'n bad genomen en mij verkleed
en nu heb 'k even den tijd tot M. klaar is. We hebben drie dagen en drie nachten
doorgereisd en kwamen hier om half één aan. 't Is 'n merkwaardig land om door te
reizen. Eerst, zoodra we uit S. Fr. waren, geweldige warmte, de echte californische
warmte die we in S. Fr. gemist hebben - waarover altijd geroepen wordt. Maar zóó
warm dat 'k dacht dat 't niet lang zou moeten duren of 'k kreeg er iets van. Bepaald
onrustbarend. Later in Oregon de heldere zuivere blankheid met vergezichten zóó
ver en doorschijnend dat 'k er, op de observation car, niet genoeg naar kon kijken.
Voorbij Port[1:2]
land, bosschen en prachtige gronden met hooge varens en wilde bloemen. De tocht
van Seattle naar Vancouver over 'n rustig, blauw, enorm meer. Zoodra je in Canada
1

bent, van af Vancouver treft je de somberheid van de natuur met hooge bergen,
meren en rotsen met veel sparren. En dan die reis door de Rockies, almaar
klimmende tot over de 5000 ft. In Lake Louise 'n onweer dat we den volgenden dag
hebben ingehaald, voorbij de rockies, in de korenvelden van Canada, velden zoo
ver je zien kunt, links en rechts, zonder één boom en heel weinig huisjes. Nu en
dan 'n dorpje of gehucht, altijd zonder boomen altijd door 't koren en weien, twee
dagen en 'n nacht achtereen. Dàn, voorbij Winnipeg verandert eindelijk de natuur,
krijg je langzamerhand weer heuvel land met rotsen en berken en laag hout waarin
je in den avond nu en dan 'n kampeervuurtje ziet. Volgenden morgen zijn we aan
'n groot meer, dat duurde van 9 tot 3 's middags, langs roode rotsen, dat was 't Lake
Superior. Later weer heuvel land met veel dennen en berken en voortdurend meren,
meren, meren, met ondoordringbaar bosch en doodstil water. Veel verbrande
boomen, die na 'n brand, niet worden opgeruimd en wat 'n zeer speciaal karakter
geeft aan 't landschap, vooral de witte berken.
[2:3]
[briefhoofd The Queens, Toronto]
Gisteren avond was 't prachtig, toen zat 'k alleen op 't balcon van de observation
car, iedereen was naar bed en 't was zóó blauw en mooi met al de sterren en 'n
groote donkere rookpluim van de locomotief, achter den trein. Altijd dat eentoonige
geluid van den trein in die stilte, altijd maar dóór, honderden en honderden mijlen!
We hebben op deze reis goed geslapen, 'k lag heerlijk bovenin, en M. heeft zich
uitstekend gehouden. 't Is heel gezellig zoo'n compartment, waar je absoluut vrij
bent, met eigen waschgelegenheid enz., enz., en de neger, die als je belt, dadelijk
bij de hand is en je erg zorgzaam bedient. En 'n paar wagens verder naar voren (wij
waren in de obs. car) de diner waar je 's morgens gaat ontbijten en drie maal per
dag eet.
Van morgen was 't landschap bosch achtig met hei, nauwelijks heuvels zoo'n
beetje als Gelderland.
Morgen gaan we naar de Niagara falls en waarschijnlijk Zondag weer
[2:4]
o.

verder. Hier heb 'k 'n introductie voor Sir Edmund Walker van v. Wisselingh & C ,
die we van middag gaan bezoeken en in Montreal een van Boissevain voor Sir
William van Horn. Ik ben nieuwsgierig of we die heeren thuis zullen vinden. Ik moet
er nu uitscheiden en zal geen gelegenheid meer hebben om te schrijven, tenzij we
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en

en

den 20 niet mochten gaan. Deze moet met de boot van den 13 meê, en 'k durf
hem niet langer in mijn zak te houden. Ik ben erg verlangend om iets van jullie te
hooren in N.Y. en 'k hoop maar dat 't goede berichten zullen zijn.
M. zei dat 'k dien brief uit Lake Louise en uit den trein niet zóó moest sturen want
dat mijn correspondentie dan uitging als 'n nachtkaars! 't Schijnt 'n vervelende brief
te zijn, daar was 'k ook al overtuigd van toen 'k hem schreef. Maar of hij nu verbeterd
is door dit haastige bijschrift? Ik weet 't niet! Enfin, 'k heb mijn best gedaan.
Hartelijke groeten aan allen en speciaal aan die arme Cobaatje die in haar bed
ligt. Ik hoop zoó dat ze beter is! En 'k hoop tot heel gauw!
Dag Cobietjelief
je
W.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [New York]
Datum: 20 juli 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Hotel Albert, New York]
20 Juli 1915
Gisteren kreeg 'k je laatsten langen en gezelligen brief, lieve Cobietje en was 'k nog
in 't idée dat we a.s. Zaterdag met de Nieuw Amsterdam zouden meê gaan en er
dus geen sprake meer van antwoorden was. Maar van morgen vond 'k op 't consulaat
'n brief van Sir William van Horne over wien 'k je schreef uit Montreal. Hij vraagt ons
te logeeren op zijn buiten in New Brunswick Canada, en daar hij één van de groote
mannen hier is die 'n groote invloed hebben in kunst zaken, maar ook, en vooràl,
omdat 't 'n bizonder
[1:2]
aardige man is (en hij zoo hartelijk en aardig schreef) zouden wij beiden 't erg jammer
vinden, niet van de gelegenheid te profiteeren. Wij gaan dus, waarschijnlijk op 't
eind van de week, over Boston. Vandaar is 't 'n 15 uur sporen dus nog 'n heele reis.
en

Waarschijnlijk (met zekerheid is niets te zeggen!) gaan we dan òf den 31

Aug.

en

met de Nieuw Amsterdam òf den 21 met de Rotterdam. Het is hier snikheet en
M. kan er heelemaal niet tegen! Zij is zoó moe en krijgt hoofdpijn en is dan tot niets
meer in staat. Wat mìj betreft 'k heb er geen hinder van en dacht juist dezer dagen
dat 't 'n
[1:3]
beetje vooroordeel is van de New Yorkers om zooveel mogelijk weg te gaan! Ik vind
't hier veel mooier en prettiger dan in den winter en 't is op straat de zelfde geweldige
drukte. Maar 'k schijn overal tegen te kunnen want 't is wezenlijk geen aanstellerij
evenmin als van M. dat ze er zoo'n last van heeft! Ik vind 't juist zoo heerlijk vooral
hier waar alles er op in is gericht en overal ventilators zijn, en àl die heerlijke koude
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dranken en ices, 't een al lekkerder dan 't andere! 'k Vind 't 'n genot, maar men moet
er zich op kleeden en zoo zijn we er van middag op uit geweest om 'n dun zomer
japonnetje voor M. te koopen in een van de enorme warehouses. Zij zal zich daar
in wel prettiger voelen!
r.

Gisteren werden we gehaald door M Milton en Miss Jessie Rosenfeldt om te
gaan eten. Maar die arme M. lag te bed met hoofdpijn en moest 'k alleen meê! Dat
vind 'k heelemaal
[1:4]
niet prettig want behalve dat 't natuurlijk altijd naar is om iemand achter te laten die
je mist, heb 'k altijd 't gevoel dat 't 'n koopje is voor anderen om mìj alleen te hebben
zonder M. Ik weet zeker dat we om haar gevraagd worden, evenals in S. Fr. en als
'k alleen was zou niemand er aan denken om mìj te inviteeren. Ik weet dat heel
goed en vind 't best. ('k Ben er al lang aan gewend.) Dat 'k 't schrijf is dan ook niet
om mìj te beklagen, maar 'k beklaag de anderen die door onvoorziene
omstandigheden in 'n vervelend parket komen. Maar 't was zoo jammer want M.
maakt 't altijd zoo gezellig en de menschen houden allemaal zoo veel van haar, dat
e

is zoo heerlijk. Zij namen mij meê naar de 19 verdieping van 'n groot hotel, waar 't
heerlijk koel was en alles zoo prachtig, en 't diner was zóó bizonder goed met 'n
heerlijke zomer drank van witte sauternes met ananas en mint en allerlei vruchten,
dat 'k
[2:5]
zeker was dat M. er van was opgeknapt! Later kwamen we hier in 't hotel terug en
vonden haar gekleed en veel beter. Zoo jammer! Ze was alleen gaan eten bij Child's,
'n inrichting als de Duvals in Parijs, waar je aan steenen tafels eet, wel goed maar
in 'n allesbehalve prettig gezelschap. Vreeselijk goedkoop. Wij ontbijten er altijd en
dan heb 'k er vrede meê, maar 's middags is 't voor mij 'n cauchemar! Wij gaan dan
ook nog al 's in 'n fransch restaurant, waar 't ook heel goedkoop is: 60 ¢ met 'n halve
fl. wijn, en in de buitenlucht onder 'n soort tent met electr. ventilators en gekleurde
lampions. Dat is in 't hartje van de stad en we loopen dan gezellig 'n eind terug, in
den avond met al de verlichte reclames en de prettige drukte van Broadway.
't Spijt me dat 't 'n teleurstelling voor je zal zijn dat we niet zelf kwamen in plaats
deze brief! Maar 'k moet
[2:6]
zeggen dat, vooral na 'tgeen je schrijft van Dr. L. en de mogelijkheid van 'n oorlog
met Engeland, 'k er erg tegen opzag om te gaan. Bovendien vind 'k 't heerlijk om
naar New Brunswick te gaan en ben alleen maar bang dat 'k 'n mal figuur maak bij
Sir William, door al de tekortkomingen van geest, opvoeding en karakter! Gelukkig
dat M. bij me is en ik mijn fiasco kan verbergen achter haar rokken! Anders deed 'k
't ook zeker niet. Ik was graag nog in contact gekomen met de meisjes maar 'k weet
niet waar ze zijn. Stans beloofde in haar laatste briefje nog van zich te laten hooren
en míjn adres hebben ze wèl. Maar 'k hoor niets! Voor dat de boot Zaterdag gaat
schrijf 'k nog aan C. in antwoord op haar lieven brief, 'k heb nu geen tijd meer! Schrijf
nog maar weer eens 535 Pearl str N.Y.C.
En hartelijke groeten van ons beiden aan allen
je
W.
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....Gelukkig is deze brief aan jou l. C., ik zou anders protesteeren tegen 't sturen,
misschien gaan we nu wel tegelijk met de meisjes terug.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [New Brunswick]
Datum: 2 en 4 augustus 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Covenhoven, New Brunswick]
2 Aug. 1915
Wij zijn overmorgen al een week hier en 'k heb nog geen gelegenheid gehad om te
schrijven lieve Cobi, en nu heb 'k ook maar even tijd. Als 't niet zoo regende zou er
waarschijnlijk niets van komen.
Van morgen gingen wij rijden naar de stad om inkoopen te doen en dat doet zoo
denken aan vroeger in Groningen hoewel alles wel heel anders is. Maar 't begon te
regenen en zoo hevig dat ik mij moest verkleeden toen wij thuis waren. 't Was 'n
open rijtuig, 'n soort brick met twee paarden en 6 plaatsen en 'k zat net
[1:2]
in den drup van de parapluien. Het is hier een heerlijke plaats, op 'n eiland en toen
we kwamen werden wij afgehaald door Miss. van Horne met 'n motor bootje. Maar
met rijtuig moet men op 'n ondiepe plaats door 't water waden maar naar gelang
van eb en vloed is 't verschil heel groot, van morgen was 't bijna droog en verleden
week toen we ook meê gingen liepen de paardjes tot hun knieën in 't water. Met
vloed is 't doorwaden natuurlijk onmogelijk. De breedte is zoowat drie keer de Amstel.
Op 't ministers island aangekomen is 't nog 'n aardig eindje voor je aan 't huis bent
door 'n tuin met de prachtigste bloemen in alle mogelijke kleuren. Aan 't eind van
den tuin is 'n toren aan 't strand
[1:3]
waarin kamertjes voor degenen die willen baden. 't Strand is rotsachtig en begroeid,
heel mooi. Het huis is heel ruim, gezellig en natuurlijk heel comfortable. Onze kamer
is gelijkvloersch met ramen die begroeid zijn met wingerd. Binnens huis komt hij uit
in de hall die eigenlijk meer drawing room is met 'n vleugel veel schilderijen, tapijten
en 'n enorme schouw waar groote blokken hout liggen te knetteren en te branden.
Sir William is 'n allerliefste man, vol grappen en vriendelijkheid. Lady v. H. is 'n oude
r.

dame, heel eenvoudig en hartelijk. M v. H. de zoon is 'n goedhartige reus maar 'n
paus. Zijn vrouw is alleraardigst, fijn en 'n beetje melancoliek hoewel zij 't niet laat
merken. Ik heb haar portret geschilderd maar 't is nog niet af en zij ging vandaag
[1:4]
voor eenige dagen weg. Hun zoon, William, de kleinzoon van Sir William is de afgod
van de heele familie en wordt erg bedorven. Hij is bijna altijd met de nurse en komt
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niet aan tafel. Verder is er Mrs. Bennett en haar zoon Fred, een Japansche met
twee dochters 'n Miss Vipond, 'n goedig mensch waar niet veel aan is en Miss. v.
H., 'n reuzin even als haar broêr maar met de zelfde goedhartigheid veel liever. Ze
is zóó dik als 'k nog nooit 'n vrouw heb gezien met 'n groot rond gezicht dat denken
r.

doet aan de romeinsche keizers. Verder is er 'n M Stanley, de secretaris van Sir
W. 'n jonge man van groote bescheidenheid. Hoewel de menschen allemaal heel
eenvoudig zijn wordt er wel gekleed voor dinner maar niet in avondtoilet. De
maaltijden zijn enorm zoowel van kwaliteit als van kwantiteit want 't ontbijt begint al
met vruchten cereal, vleesch, visch, eieren en spek, toast, muffins & koffie.
[2:5]
[briefhoofd Covenhoven, New Brunswick]
4 Aug.
'k Heb nog 3 kwartier vóór 't ontbijt dat om 10 is gewoonlijk. Gisteren maakten wij
'n rijtoer naar den farm en in 't bosch. De farm is niet schilderachtig zooals de
hollandsche boerderijen, (behalve de prachtige witte koeien in den stal!) maar heel
modern en practisch ingericht. Ik heb 24 koeien geteld maar er zijn er zeker meer
want buiten liepen er nog eenige. Het gebouw heeft meer van 'n kasteel dan van 'n
farmhouse, met twee hooge ronde torens waarin duivetillen. En 't kippen hok is 'n
paleis! met verschillende kamers voor de soorten en rassen, met gangen en 'n
enorm grasveld er achter. Sir W. vertelde ons
[2:6]
dat hij in Winnipeg in Canada 'n farm heeft van 61 miles sq. en nog twee anderen
van 5. Deze is maar klein want 't heele eiland is 8 miles in omtrek bijna 3 lang, en
daarvan is 't grootste gedeelte bosch. Dat is zóó iets prachtigs dat wilde bosch en
lanen of eigenlijk natuurlijke wegen zooals die bij den heuvel van Buys op Ew. maar
hoog en laag en van heel andere boomsoorten. Aan de noordzijde van 't eiland
waren prachtige roode rotsen met grotten waar 't strand niet doorloopt, en waar je
zou worden opgesloten als je er bleef bij vloed. Ik hoop gelegenheid te hebben daar
en in 't bosch te werken. Jammer dat Tholen hier niet is in mijn plaats, hij zou zulke
mooie dingen hier maken, 'k denk 't aldoor omdat ik 't niet kan. Ik heb drie partijen
r.

geschaakt met M
[2:7]

van Horne 2 - 2 en één met Sir W. die 'k heb gewonnen. 'k Vind 't akelig om te zien
zooals die menschen 't zich aantrekken als ze verliezen! Met billiard had 'k 28 tegen
r.

M v. H. 600. Maar 't is 'n reuzen biljard waar 'k heelemaal niet thuis ben en met
zakken. Hij speelt heel sterk, 'k heb 't ten minste nog nooit zoo gezien. Ik heb erge
last van mijn doofheid vooral natuurlijk in groot gezelschap, dus voornamelijk aan
tafel. En als 'k dan nog moet eten versta 'k letterlijk geen enkel woord van de
conversatie. Daar heb 'k al last van bij jou aan tafel als 't hollandsch is wat 'k moet
r.

hooren, je begrijpt hoe erg 't dan is met Engelsch en 'n canadeesch accent. M van
Horne spreekt zóó binnensmonds dat 'k de grootste moeite met hem heb en Lady
v. H. heeft 'n heel zwakke stem! Enfin, 'k schreef je al dat 'k zeker was van
[2:8]
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'n fiasco en 'n mal figuur. Dat is nu eenmaal niet anders! Maar bij M. is 't gelukkig
net anders om; ze spreekt heel gemakkelijk, hoort alles en is altijd gezellig en aardig.
Ik doe natuurlijk erg mijn best maar 't is 'n groote inspanning en hopeloos. 't Eenige
goede is dat 'k niet veel eet door de aandacht en aangezien die maaltijden 3x daags
enorm zijn, komt mij dat ten goede.
Gisteren heb 'k geteekend aan 't strand en van daag had 'k er willen schilderen
maar 't is weer koud en slecht weer. Gisteren was 't zóó heerlijk! We speelden ook
croquet maar 'k werd jammerlijk verslagen door Fred. Mrs. Y[ac[?]k, de Japansche,
was mijn partner, maar speelde lang zoo goed niet als miss. Vipond, de partner van
Fr. 'k Ben 't verleerd!
Nu schei 'k uit, de menschen beginnen te verschijnen en dus zal wel dadelijk de
gong gehoord worden. Later meer, of aan Cobaatje, dat is 't zelfde. 'k Hoop dat alles
goed is!
Hartelijke groeten aan allen ook van M. en tot gauw!
je
W.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [9 augustus 1915]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
W. & M.,
Ik gun jelui het uitstapje maar het is jammer voor hier want ik had je woning zoo
mooi laten schoonmaken, van binnen en buiten, dat die glom als een spiegel. Er
waren toch nogal motten, maar gelukkig niet in de kleerkast. - De New-Amsterdam
volgde ik met de oogen en was blij ze behouden in R'dam was. Gek keek ik op toen
ik merkte jelui niet meegekomen waren! Ik laat nu de sleutels op Prinsengr. 824.
Schrijf daar heen en liefst een briefkaart dan kunnen ze die lezen als ik er niet ben.
Want ik heb met mijn vacantie gewacht, maar nu wordt het mij te laat en denk ik er
eens tusschen uit-tegaan. Ik ga zeilen of een fietstocht maken. Ciska is zoowat al
een maand uit logeeren. Eerst in Haarlem, bij een zoon van mijn broer en nu in
Leiden bij een zuster van Anna. Zij vindt dat heerlijk en laat ik haar maar gaan. Mijn atelier hier bevalt mij best. Moet je eenmaal in een stad wonen is het toch wel
prettig, merk ik nu, om midden in een gedeelte te zitten waar het werkelijk bedrijf
voortdurend aan je oog voorbijgaat. Dat gevaar met die schuiten door de gracht is
zoo gezellig.
Dag gelukkige menschen, tot ziens, onze hartelijke groeten en een hand van
je
Nieuw

Willem Witsen aan Dr. Brinton
Plaats: New York
Datum: 15 augustus 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
[briefhoofd Hotel Albert, New York]
th

Aug 15 1915.
r.

My dear D Brinton,
I found your kind letter at the dutch consulate forwarded from San Francisco. On
account of the very friendly feelings it expresses and in remembrance of the good
time we had in your company I need not say it gave me much pleasure as my stay
in San Francisco has been a very pleasant one since I had the ad[1:2]
vantage of meeting you.
On our way back we had a very interesting and comfortable journey by Canada,
where, at our stay in Montreal we were invited by Sir William Van Horne to spend
some time at his place in New Brunswick. I had much pleasure in painting the portrait
of young Mrs. Van Horne to the satisfaction of Sir William who advised me, just in
the same way as you did in San Francisco, to come back to America. If the german
submarines do not interfere I think I will do it, and if so I certainly will let you know.
[1:3]
st

On our way home ward we arrived last night in N.Y. and are sailing the 21 of this
month.
Hoping to see you again some day this winter with kindest regards form both of us,
sincerely yours
m

W Witsen.

Willem Witsen aan Lady Van Horne
Plaats: New York
Datum: 19 augustus 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel Albert, New York]
th

Aug 19 1915
Dear Lady Van Horne,
I want to thank you once more for your kind hospitality and the very pleasant time
we had in your company. It has been most gracious of you to keep us such a long
time especially as I am perfectly aware to be a very poor society man indeed. I think
it must have been for the sake of my wife who is always trying her best to make
much good where
[1:2]
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I am failing. Of course it is to me an enormous handicap on account of my deafness
not to be able to follow the conversation, but I have to accept my fate, seeming to
be a tedious and dull fellow, and I quite agree with everybody who is of that opinion.
I have, in fact, to apologize for going in society at all, but the invitation of Sir William
was so very kind and we both like him so very much, that in accepting I hoped you
might excuse me. Besides I had the
[1:3]
wish to be of some use and that is why I painted the portrait of your charming
daughter in law, and feel so gratefull and awfully glad Sir William likes it, though I
am sure the praises I heard are very much exagerated.
I should be exceedingly sorry if circumstances would not allow me to come back
and see you again. We are sailing Saturday next but as soon as we arrive in
Amsterdam I will write to Sir William.
Would you be so kind to remember us to your family and guests?

[1:4]
With our best wishes and kindest regards to all of you, from both my wife & myself
most sincerely yours
Willem Witsen.
Amsterdam
Oosterpark 82

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: aan boord van de Rotterdam, op terugreis naar Nederland
Datum: 30 augustus 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
[S.S.] Rotterdam
30 Aug. 1915
Sints gisteren avond liggen wij in Falmouth lieve Cobietje na een heel gemakkelijke
en aangename reis over de Atlantic. Je weet niet hoe prettig dat gezicht was toen
'k van morgen uit 't raam keek van mijn hut en de vriendelijke groene heuvels zag
van dit gedeelte van Engeland, zoo mooi zacht malsch groen, zoo weldadig als je
tien dagen niets hebt gezien dan zee en lucht! Er zijn van morgen 80 pas. van boord
gegaan en nu is 't stil hoewel er nog misschien 15 Amerikanen over zijn en eenige
Hollanders
[1:2]
o.a. 'n meneer Laman Trip die Floris kent en tegenover jullie ergens over de Witte
brug moet wonen en meneer Lugt uit Amsterdam, 'n jonge ingenieur. Ik heb aldoor
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gedacht om, als we in Holland terug zijn, we in den Haag bij je zouden komen en
o

o

van alles te vertellen, ( maar 1 weet 'k niet of jullie wel in den Haag zijn en 2 is 't
misschien beter met al onze bagage om maar dadelijk naar huis te gaan. Van daar
dat 'k je nu maar schrijf als 'n laatste brief van de reis, 'n soort ‘besluit’ op al mijn
gepen in die laatste 8 maanden. We hebben heel wat gezien en ondervonden en
'k ben 'n heele boel wijzer geworden in zooverre dat mogelijk is
[1:3]
op mijn leeftijd en met zoo'n slechte dispositie.
Het anker wordt gelicht en we schijnen weg te gaan, volgens de stewarts die
beweren dat we Woensdag in Rotterdam zijn. De kapitein zei mij Donderdag en die
zal 't wel weten. Er liggen duizenden meeuwen in de baai en alles ziet er zoo
vreedzaam uit! We krijgen morgen in Dover 'n engelschen officier aan boord die
den weg weet door 't mijnen veld! Dat is 'n geruststellende gedachte maar de booten
o.

zijn allemaal klaar om uitgelaten te worden. Wij hebben life boat n 1 en 'k ben die
's gaan bekijken op 't zonnedek. Er is van alles in: 'n lantaarn en 'n vaatje water en
'n kist scheepsbeschuit en alles is kant en klaar. Maar 't vooruitzicht
[1:4]
met 35 menschen in zoo'n bootje, met alles wat er aan vast is, lacht me weinig toe
en 'k hoop maar dat 't niet noodig is. Zoo is 't ook met de zwemgordels die in de hut
klaar liggen sints gisteren. De vlag is geheschen en is 's nachts belicht boven in de
mast met sterk electrisch licht, 'n mooi gezicht in 't donker van den nacht. Vooral de
dames waren er enthousiast over: ‘is n't it pretty?’ hoorde je van alle kanten! En ook
de reuze letters ‘Rotterdam’ zijn in den nacht belicht: alles voor de submarins.
We hebben nog 'n heele prettige 10 dagen in New York gehad na dat we uit New
Brunswick terug waren. Het was nu niet meer zoo vreeselijk warm en we hadden
nog heel wat te doen met allerlei afspraken enz.
[2:5]
[briefhoofd Holland-America Line, Rotterdam]
Een van de eerste dagen dat we op de boot waren zei M. aan tafel: (we hebben
hier aparte tafeltjes en wij zaten alleen) ‘die menschen die daar zitten zijn zeker die
Indische prins en prinses die in San Fr. zijn geweest, 'k herken haar van 't portret
dat in een van de kranten heeft gestaan.’ Ik geloofde 't niet want hoewel 'k weet bij
ondervinding dat M. 'n groot intuïtief talent heeft om menschen te herkennen, weet
'k ook dat ze 'n groote fantasie heeft. Maar 't was waar! Op 'n keer in de rookkamer
zagen we twee geweldige zwarte heertjes (vooral wat haartooi betreft) zitten te
schaken en in 't weggaan gingen we 's even kijken. En den volgenden
[2:6]
dag kwam er een bij mij toen 'k met 'n schaakbord voor me zat aan 'n partij van
r.

Marshall tegen M Van Horne, en vroeg me 'n partijtje te spelen. Later kwam de
prinses bij ons zitten en toen M. ook kwam waren ze al heel gauw in 'n drukke
conversatie. Sints dien dag heeft M. dagelijksch bridge gespeeld met de prinses,
haar zoon en 'n fransche dame de compagnie terwijl 'k ontelbare partijen heb
geschaakt met den secretaris van den ouden prins. Ik heb van mijn leven niet zoo'n
succes gehad van 'n portret als van dat 'k teekende van den jongen prins. Iedereen
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moest 't zien en 't werd zeer gelijkend gevonden en bewonderd. Een rijke Amerikaan,
eigenaar van 'n Music Hall in Londen, vroeg mij zìjn portret te maken waarvoor hij
betalen wou, maar 'k heb geweigerd omdat 'k
[2:7]
't niet kiesch vond tegenover den prins. Later heb 'k ook zijn portret geschilderd en
beide breng 'k meê want 'k heb 't hem niet willen geven omdat 'k bang was dat hij
mij er schadeloos voor zou willen stellen en 'k 't hem gevraagd heb en niet hij mij.
Maar we hebben hun adres en 'k zal 't hem sturen. Hij is 'n allerliefste jongen, heel
fijn en gedistingeerd. Ik zou je nog 'n heeleboel van hem kunnen schrijven maar 'k
vind 't aardiger om 't later te vertellen. Ik moet tòch heel gauw in den Haag zijn voor
de Teekenmij. Misschien nog deze week. 't Is zoo'n onbegrijpelijk idee voor me dat
we overmorgen of Donderdag al in Rotterdam zijn en 'k ben heel benieuwd om weer
thuis te zijn. Ik heb nu in zoó lang niets van
[2:8]
jullie gehoord en 'k ben zoo verlangend om te weten hoe alles is. Er zijn zoo veel
mogelijkheden en daarover lig 'k te piekeren. Ik begrijp niet dat je niet gedaan hebt
wat 'k vroeg: om door te gaan met schrijven naar San Fr. omdat 'k maatregelen heb
genomen, overal, dat mijn brieven me worden nagezonden. Daar schreef 'k je toch
over? We zijn nu weer op zee en zien nog maar heel flauw in de verte de Eng. kust.
Ik zit in de rook kamer maar 't is ongewoon stil. Je hoort niets dan de zee en de
e

schroef. Er zijn nog 30 1 klasse pas. Er was 'n Amerik. dien M. niet kon uitstaan
en die veel met me schaakte. Die is van morgen ingepikt door de Eng. 't Was 'n
spion. Wat die M. goed uit haar oogen kijkt! 'k Vertel je daar ook later van, 'n heel
interessant geval.
Nu schei 'k uit en tot ziens! Hoop zóó dat alles goed is.
Hart. gr. ook van M. aan allen
je
W.

J.F. van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 3 september 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage, 3 Sept. 1915.
43 Van Boetzelaerlaan,
Beste Mijnheer Witsen,
Eindelijk hebben wij weer de gelegenheid U met woorden te benaderen en vóór
alles zij er een hartelijk en dankbaar ‘Welkom’ aan U beiden gebracht nu U weer
veilig bent beland. Het spijt mij zoo, dat ik U gisteren ben misgeloopen. Ik had al
mijn lagen gelegd en werd dan ook in den nacht getelefoneerd
[1:2]
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dat de Rotterdam voor de Waterweg ten anker lag en waarschijnlijk om ½ 6 zou
opstoomen. Toen nog eens, dat het schip om 9 uur voor Rotterdam zou zijn. Ik
richtte me er toen op in om te zeven uur op te staan voor de trein, maar helaas,
toen ik m'n slaap (wel een van onschuld!) kwijt was,
[1:3]
was het 8 uur en te laat om nog tijdig te Rotterdam te zijn. Ik heb toen nog
geprobeerd aan het station hier U te vinden, maar met m'n bureau kon ik maar aan
één trein zijn (om half elf) en daarin was U niet. Na al deze pech, hopen we nu maar
dat U spoedig in den Haag komt en een heele tijd voor ons open houdt.
[1:4]
Mocht het zijn, dat bij Mevr. Arntzenius niet plaats voor U beiden was, dan hopen
we zeer, dat een van U van onze logeerkamer (waar U schilderde) zal willen gebruik
maken. Wat er, vergeleken bij Amerikaansch comfort, aan ontbreekt, daarvoor moge
U dan onze van harte gemeende bedoelingen voor lief nemen.
Zoo hopende U spoedig in welstand te zien, met hartelijke groeten en handdruk
geheel de Uwe
VanRoyen

Willem Witsen aan Jean François van Royen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [11 september 1915]
Verblijfplaats: Museum Meermanno-Westreenianum, inv.nr. VR 044: 2 E 13

[1:1]
Waarde Heer v. R., Hartelijk dank voor Uw vriendelijk schrijven. Wij zijn pas 'n week
thuis en 'k ben alweer druk aan 't werk alsof wij niet weg waren geweest. Ik kom de
volgende week in den Haag en zou U graag even willen zien, 'k heb U veel te
vertellen wat U zeker zal interesseeren. Maar 'k kom 's morgens en ga 's midd. weer
terug, zoodat we wel 'n afspraak moeten maken!
Met ons beider hart. gr. aan Mevr. en U,
t. à v.
W.W.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Domburg
Datum: 12 september 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Domburg 12 Sept. 1915.
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B.W.,
Ik heb de vorige maand al naar jullie terugkomst geïnformeerd, voor de wenschen
die ik toen had willen zenden. Ontvang ze nu! - Wij zijn voor de maand Sept. in
Domburg, voor de kinderen. Zij zijn allen heel goed. Rud is ook hier. Zoodra ik in
Amsterdam kom zien jullie mij natuurlijk bij je; ik ben benieuwd of jullie er veel anders
uitzien, en of je veel moois meegebracht hebt.
Tot spoedig!
Hartelijke groeten voor beiden, ook van Annie,
je
Arthur.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 september 1915
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Amsterdam
13 Sept 1915
Van morgen kreeg 'k je brief opgezonden uit New York lieve Cobi; - 't is wel curieus
dat ik precies gedaan heb wat je mij daarin vroeg te doen als je niet aan de boot
was. Wel 'n bewijs dat 'k eenigzins idée had van den toestand & begrepen heb dat
je invitatie om te komen koffie drinken of eten meer 'n vriendelijke tegemoetkoming
was dan dat je werkelijk wenschte dat we zouden komen. Natuurlijk begrijp 'k best
dat 't voor jou 'n teleurstelling was maar 't is zeker beter geweest omdat zooals je
schreef Cobaatje
[1:2]
't vreeselijk zou vinden ons bij je te weten en niet te mogen zien en van alles te
hooren. Zoodra zij wat beter is moet je ons maar 's bij je vragen: Heelsum is niet
veel verder van hier dan den Haag! En 'k kom dadelijk als 'k ten minste niet aan
portretten bezig ben tegen dien tijd. Ik ben nu al lang weer hard aan 't werk, oude
schilderijen die af moeten en waar 'k dadelijk in was, gelukkig. Overigens vind 'k 't
hier vreeselijk! Alles is hier zóó klein en de menschen zoo ontzettend burgerlijk en
eigenlijk boersch, slecht gekleed en slechte manieren en onzindelijk. 't Is niet uit te
houden zooals die trams hier ruiken en alles is zoo kinderachtig! Wat me 't meest
ver[1:3]
wondert is dat 'k 't vroeger niet gemerkt heb, dat begrijp 'k niet. Er is hier maar één
ding dat hier beter is dan in Amerika dat is 't eten. Iedereen zegt dat 'k mager ben
geworden en dat is geen wonder want 'k heb in acht maanden niet naar mijn zin
gegeten. Ik dacht dat 'k door ouderdom de capaciteit verloren had maar sints den
dag dat we aankwamen eet 'k weer als 'n beer. Niet zoo veel maar 't smaakt hier
zoo. Marietje heeft 'n heele goede noodhulp die heel goed kookt. Ook 't thuis zijn
in 'n eigen omgeving met dingen om je heen waar je van houdt, is heerlijk. Vooral
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de huiselijkheid met 't werk in 't atelier en 's avonds de cel, heb 'k wel erg gemist.
Zoo is er altijd veel voor en veel tegen en is 't kiezen of deelen.
[1:4]
Wat 'k geschreven heb over de Amerikanen is nog altijd mijn opinie, maar dat gold
voornamelijk 't Westen en daar zou 'k ook liever niet wonen, hoe interessant 't land
zelf ook is. Maar 'k ben dadelijk bereid om weer naar New York te gaan of naar
Canada. Ik weet niet of 'k in mijn laatsten geschreven heb over mogelijke
vooruitzichten? Sir William zou mij schrijven als er liefhebbers waren voor portretten,
daar wacht 'k nou maar op. Hij was erg ingenomen met 't portret van zijn
schoondochter en was zoo goed te zeggen dat niemand 't zoo kon in Amerika! Ik
moest terug komen en dan beginnen met zìjn portret. Nu moet je weten dat iedereen
hem vraagt z'n portret te mogen schilderen, we hebben er een gezien dat nog niet
goed droog was maar meestal weigert
[2:5]
hij. Ik kende daar verhalen van en heb mij wel gewacht om 't hem te vragen. En nu
zei hij 't uit zich zelf, dat vind 'k 'n mooi succes. Een andere kwestie is of 't niet tegen
zou vallen; 'k geloof wel dat 'k van huis uit eenig talent heb voor portret schilderen,
maar 'k heb 't te weinig gedaan en nu ben 'k waarschijnlijk te oud om 't te leeren.
Je begrijpt wat 'k bedoel: niet 't min of meer goed schilderen van 'n portret zooals
we 't allemaal doen, maar om werkelijk iets heel moois te maken. Wij kregen zoo
even bericht per telefoon dat Julia Culp gauw hier komt en dan wil poseeren. Dat
vind 'k heerlijk. Ze heeft zoo'n lief gezicht en is prachtig van kleur! Als dat nou maar
lukt! Zij is in Wijk a/zee en wil dat we daar komen maar 'k kan niet
[2:6]
uit m'n werk. 't Is ongelooflijk wat 'k te doen heb en vooral als er van die
Amerikaansche plannen iets komt. Want dan moet 'k daar exposeeren en heb dan
'n paar flinke doeken noodig. 't Is jammer dat we de meisjes niet meer in N.Y. gezien
hebben, 'k heb er wel aan gedacht, ook aan Kohn en Schilling maar meende er
zeker van te kunnen zijn dat ze met die hitte buiten waren. Maar de meisjes hadden
zoowel mijn adres bij van Wezel als van 't hotel. Uit San Fr. heb 'k 't laatst aan Stans
geschreven maar er is zeker bij hun wat blijven zitten van rancune of zoo, of
onverschilligheid, anders had 't toch niet gekund! Heb 'k je geschreven dat M. zoowel
in Boston als in N.Y. etsen van mij heeft gevonden! In de National
[2:7]
Library 29. Toen de directeur hoorde dat wij er waren (we moesten er naar vragen
en naam opgeven) kwam hij bij ons en hij heeft me gevraagd hem te helpen met
het catalogiseeren, zoodat 'k later 'n heelen ochtend bezig ben geweest met notities
maken. In Montreal waren wel 6 schilderijen van Tholen in 't Museum; 'k geloof dat
'k daar C. over schreef. Morgen moet 'k naar den Haag voor de Teekenmaatschappij
r.

r.

en 'n bezoek brengen bij M Everwijn in verband met de Exp. in San Francisco. M
de Kruijff die wij den 15 Juli in N.Y. naar de boot brachten ('t was ook de ‘Rotterdam’)
hebben wij verleden Zaterdag hier naar de boot gebracht bij zijn vertrek naar Indië.
We hebben hem nog maar één keer gezien toen hij verleden
[2:8]
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week bij ons koffie is komen drinken.
Met 't celletje gaat 't niet best. Ik ben erg achteruit gegaan en mijn vingers zijn
zoo zacht en gevoelig geworden dat 'k elken avond groote martelingen doorsta,
maar 'k wil 't toch doorzetten en speel dus geregeld al is 't maar 'n uur. Dan kán 'k
niet meer van de pijn en de blaren. Maar dat zal wel weer wennen. Ik hoop nu gauw
weer eens van je te hooren en hoop op goede berichten, dan komen wij eens 'n
dagje. Wij waren verleden week bij Henri, die is erg oud geworden en Jo kan bijna
niet meer loopen. Hij was ook thuis maar we hebben hem niet gezien. 't Is 'n mooi
vooruitzicht als 'k over tien jaar me ook niet meer kan bewegen! Vooral voor M. die
dan nog zoo jong is en met 'n invalide zit! Je ziet wel, dat 'k me haasten moet met
werken!
Nu, adieu en tot ziens. Hartelijke gr. van ons beiden vooral ook aan die lieve C.
je
W.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Haarlem]
Datum: 20 september 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
20 Sept. 1915.
Beste Wim,
Aan je telegram heb ik gemerkt dat je weêr in 't vaderland terug zijt. Welkom, en
recht hartelijk bedankt voor je gelukwensch bij mijn laatste verjaring. Ik heb een
aardige dag beleefd en niet het minst aardige was dat plotseling voor mij oprijzen
mijner beeltenis - eenmaal in het Groene Weekblad. Het is toch maar een mooi
portret dat je van mij hebt gemaakt en je hebt er meer menschen nu plezier mee
gedaan. Ik zou wel graag aan je vragen, voor Titia, of er geen mogelijkheid bestaat,
er een beter afdruk van te krijgen. Het is misschien wat veel gevergd, doch wie niet
waagt, wie niet wint, je fotografeerde vroeger zelf ook mooi.
Het zal je misschien genoegen doen te hooren, dat door de zorgen van eenige
vrienden een ‘herdruk’ van ‘Gekken’ mij werd gegeven. Ik heb meer goede dingen
gekregen, o.a. Burton's vertaling der Duizendeneennacht-verhalen. Bauer zou er
schik in hebben, hij stuurde mij ook een gelukwensch. 't Is eigelijk een gekke dag,
zoo'n dag, je moogt alle grootscheepschheden niet begeerlijk hebben geacht, je
denkt toch wel, van die krijg ik een kaartje, maar ja wel, je krijgt het niet en van
iemand daar je niet op peisde, krijg je het wel.
Ik kreeg van Tholen ook een brief, hij roemde ook het portret, doch meldde mij
dat zijne vrouw niet al te best gezond is.
Nu, beste Wim, neem me niet kwalijk als ik wat vrijpostig was en
wees met je vrouw gegroet ook namens de mijne.
Je
Kobus.
Ik ben de naam vergeten van de straat waar je woonde en werkte. Is het niet
Parkweg? Stuur haar dus maar naar Arti voor alle zekerheid.
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Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Amsterdam
Datum: 26 september 1915
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief inv.nr. 1246

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam
26 Sept. 1915
Beste Kobus,
Het was 'n groote vreugde voor mij weer eens 't welbekende handschrift te zien
en 'n brief van je te krijgen. Ook dat je plezier hebt in dat oude portret van '91. Je
herinnert je misschien dat 'k het indertijd aan Titia heb willen geven maar zij vond
niet dat 't leek en zoo is het bij mij gebleven en ben 'k er langzamerhand aan gehecht.
[1:2]
Wat de reproductie betreft, 'k heb van de Amsterdammer eenige afdrukken gekregen
op beter papier en zal je daarvan graag eenige sturen. Zelf fotografeer 'k niet meer
sints tien jaar geleden, toen heb 'k al die spullen weggegeven. Wij zijn drie weken
geleden terug gekomen uit Amerika na een afwezigheid van over de 8 maanden
waarvan wij er 5 doorbrachten in San Francisco. Californie is 'n prachtig land en als
'k jonger was zou 'k er wel weer heen willen. Hier bevalt 't mij maar heel matig
[1:3]
hoewel 't wel heerlijk is weer in 'n eigen omgeving terug te zijn. De terug reis over
Van Couver door de Rockies en door Canada was heel interessant en in Montreal
zagen we de pracht collectie schilderijen van Sir William Van Horne voor wien 'k 'n
introductie had.
Sir William inviteerde ons op zijn landgoed in New Brunswick waar wij meer dan
14 dagen gelogeerd hebben en waar 'k gelegenheid had het portret te schilderen
van zijn schoondochter. Hij was daar zoo meê ingenomen dat hij mij [aanried terug
te komen[?]
[1:4]
in Amerika om portretten te schilderen en dan moest 'k beginnen met 't zijne en hij
zou wel zorgen dat 'k veel te doen kreeg. Je begrijpt hoe blij 'k was! Toen wij 'n week
thuis waren kregen we bericht van zijn overlijden! Je moet maar in de schaduw
geboren zijn!
Met Coba Tholen gaat 't den laatsten tijd weer iets beter sints zij in Gelderland
zijn.
Hoewel 'k vrees dat je van plan bent 't niet te doen, moet 'k je toch zeggen dat je
mijn vrouw en mij een groot plezier zou verschaffen als je met Titia eens aankwam
Met hartelijke groeten van ons beiden
je
Wim
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Isaac Israels aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: [16 oktober 1915]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag Zaterdag
Waarde Marie, Ik had gisteravond geen tijd om afscheid te nemen. Ik meen dat wij
afspraken dat ik Maandag bij jelui kom eten, wil je liever een andere keer, zoo is
mij dit ook goed. Hoor ik niets dan kom ik Maandag.
A bientot en tous cas
Isaac I

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 oktober 1915
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 34

[1:1]
Amsterdam
28 Oct. 1915
Beste Mau,
Je vraagt me: wat is er aan de hand?
Ben je op reis?
Heb je 't nog niet gelezen?
Ben je ziek?
Is je briefkaart aan mij verloren geraakt?
Vijf vragen die ik mij haast te beantwoorden.
Op de eerste is 't antwoord: niets bizonders, alleen erg druk. Op de tweede:
Dagelijks heen en weer naar Overveen voor 'n portret, om 9 uur uit
[1:2]
o

huis en 's av. met 't eten terug. Op n 3: Zeker! Met heel veel belangstelling en
e

e

plezier. Op de 4 : Bijna; en op de 5 : Neen.
Overigens erken ik met leedwezen dat 't 'n groot verzuim is geweest. Niet toe te
schrijven aan onverschilligheid of gebrek aan belangstelling, ook niet aan gebrek
aan hoffelijkheid maar eenvoudig aan slordigheid omdat 'k 't zoo vreeselijk druk heb
en wij eenige dagen gelogeerd hebben in den Haag. En 's avonds is er altijd wàt,
òf we gaan uit, òf
[1:3]
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we hebben bezoek. Maar al is 't dus laat, 'k moet je toch zeggen dat je mij heel veel
plezier hebt gedaan met de toezending van die artikelen en 'k dank je zeer voor de
vriendelijke attentie. Ik heb er mij over verbaasd dat je alles zoo volledig verteld
hebt, en bij 't lezen zag 'k weer de zeer expressieve uitdrukking van je gezicht en
je gebaren en hoorde 'k weer je stem, dat er een dubbele waarde aan gaf.
Intusschen maak 'k je wel mijne excuses voor mijn nalatigheid en 'k ben blij dat
je mij daaraan
[1:4]
herinnerd hebt. Marie heeft je artikelen ook met de grootste belangstelling gelezen
en zelfs al de artikelen van de kranten tot de advertenties toe. Wij hopen je gauw
weer eens te zien en, als je er lust in hebt, kunnen we dan eens 'n van ouds vermaard
ombertje spelen.
Met ons beider hartelijke groeten
steeds je
Wim.

Willem Bastiaan Tholen aan Augusta Maria Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 7 december 1915
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 7 Dec - 15
O, Lieve Marie wat hebt je een mooi uitknipsel gezonden! - Coba dankt je wel voor
die vriendelijkheid en ik ook. Je hadt zeker een voorgevoel dat ik een weinig balsem
noodig had en dat is ook zoo, want sedert een paar dagen ben ik niet wel, door een
gezwollen kaak. Twee dagen niet gerookt! Vraag eens aan Willem wat dat beteekent
en hij zal bedenkelijk zijn hoofd schudden en begrijpen wat dat zegt. Maar om het
niet erger te maken, moet ik zeggen dat 't rooken nu weer gaat.
Bij Coba gaat de verandering niet zoo gauw, helaas! Wij vinden wel dat er
vooruitgang is, maar zij is soms erg moedeloos.
Verder gaat het in huis zijn gewone doen. Korte dagen, soms wordt het niet licht.
Wij hoopen het jullie goed gaat; is Willem al bij Mouton geweest met zijn nieuwe
Amerikaansche platen?
Hartelijk gegroet met Willem van Coba en
je toegenegen
W.B. Tholen.

[1916]
Anny (Johanna Catharina Alphonsina) Alberdingk Thijm aan Willem
Witsen
Plaats: Baarn
Datum: [mei? 1916]
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
‘De Bremstruik’
Baarn.
Hooggeachte Heer Witsen,
U dankend voor uw vriendelijk briefje, kom ik U uit naam van Vader nog even
schrijven dat het niet zijn bedoeling is het portret van Ising voor de hoogst mogelijke
prijs te verkoopen. Met 2 à f 300 zouden wij de menschen al voor een klein deel
[1:2]
tevreden kunnen stellen.
Ik hoop maar dat U zult slagen, want Vader en Moeder lijden er erg onder.
U hartelijk dankend voor uw moeite,
met vele groeten van Vader en Moeder en mij, ook aan Mevrouw Witsen, ben ik
uwe
Anny C.A. Alb.Thijm.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [begin oktober 1916]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
Dinsdag
Beste Wim, Gisteravond is het portret gearriveerd, ik heb het nu net naar S. laten
brengen.
Ik voor mij vind het uitstekend. Benieuwd wat S. ervan zegt. Zij zal het natuurlijk
ook bizonder goed vinden, het mondje is ongeloofelijk goed. Het is een
[1:2]
trots voor haar, denk ik, om dat portretje te hebben (en te laten kijken). De houding
is ook goed.
Zeer spoedig tot ziens.
Hartelijke groet ook aan Marie
Yours
i

Charles Boissevain aan Willem Witsen
Plaats: [Naarden]
Datum: [eind oktober? 1916]
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Drafna, Naarden]
Zeer waarde heer Witsen,
En zoo zullen wij elken dag van ons verder leven aan u denken! Gij dwingt er ons
toe. Ik kijk van mijn plaats aan tafel nu steeds op het aangezicht zoo vol expressie
van mijn zoon Alfred, dat gij vol leven, gloeiend van kleur en als of wij hem hoorden
spreken voor ons hebt afgebeeld. Welk een groot talent is het uwe en wat schildert
gij mooi! Uw main d'oeuvre is zoo treffend. Ziel en kunst vaardige hand
[1:2]
gaan bij u samen! En ik ben u zoo dubbel dankbaar omdat gij mijn dierbare vrouw
zoo gelukkig hebt gemaakt door Alfred nu weer als voor zijn huwelijk een dagelijks
tegenwoordig lid van ons gezin te maken. Hij leeft nu in ons midden. Zijn moeder
ziet hem in de oogen, die, zij zegt, dat gij levend gemaakt hebt.
Een hartelijke handdruk van ons zeer bescheiden maar groote meester, met hartelijke
groeten aan uw lieve vrouw.
r.

Uw D en vriend
s

Ch Boissevain.

J.H. van Mastenbroek aan Willem Witsen
Plaats: [Scheveningen]
Datum: 2 januari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd J.H. van Mastenbroek, Scheveningen]
2 Jan. 1916
Geachte Heer Witsen,
Om te beginnen mijn beste wenschen voor 1916.
Zou ik ook kunnen krijgen de serie photo's van de Hollandsche afdeeling op de
Panama Pacific Exposition zooals die in Pulchri ter bezichtiging zijn, (natuurlijk alleen
de afd. kunst). Die zou ik graag willen hebben.
Dan krijg ik nu een verzoek van den Heer De Vries om het werk op de
tentoonstelling te laten voor een jaar, plus een rondreis.
Nu organiseert de Heer Beatty
[1:2]
van Pitsburgh ook een tentoonstelling en rondreis, (van de besten zoo als hij zegt).
Als nu de Heer De Vries sommigen der geëxposeerde werken bij vult met werken,
waar geen officieele goedkeuring aan gehecht is, van uit Hollandsche kringen, komt
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er mijns inziens groote verwarring, en wordt er weer bedorven, wat de expositie als
geheele indruk bereikte.
Wilt gij dit eens bespreken met de Commissie voor de tentoonstelling.
De Heer De Vries is zeer gehaast, zooals blijkt uit zijn heden ontvangen brief. (Hij
verlangt antwoord vóór 6 Jan. 1916.)
[1:3]
Ik ben zoo bang, dat er buiten de artiesten om, wederom geknoei gaat beginnen.
Dat snijdt ons dan den weg af om eventueel in de toekomst zaken te doen.
Met beste groeten
t. à v.
J.H.van Mastenbroek

Ferdinand Gustaaf Willem Oldewelt aan Willem Witsen
Plaats: Rotterdam
Datum: 2 januari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Rotterdam 2 Jan. '16
Waarde Witsen,
Mag ik je, als gewezen gedelegeerde ter San Francisco Expositie, en dus als
uitstekend op de hoogte, even lastig vallen om inlichting aangaande in liggende
circulaire, die ik van morgen ontving en waarop, als ik niet wil meedoen, vóór 6 Jan.
e.k. antwoord wordt verwacht.
Kent ge dien Heer G.E. de Vries als betrouwbaar en ook den Heer J.E.D. Trask.,
en komt je deze zaak recommandabel voor?
Vriendelijk verzoek ik je een uiterst spoedige terugzending van deze papieren
plus je antwoord met het oog op den grooten spoed.
Het is wel vreemd dat men eerst heden
[1:2]
met een dergelijk voorstel komt: nu de tentoonstelling bijna een maand geleden
gesloten werd.
Ontvang bij voorbaat mijn dank & geloof mij als steeds
t.t.
Ferd. G.W. Oldewelt.
a

Leuvehaven 157 .

Martin Monnickendam aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 januari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Amsterdam 3 Januari 1916
Grensstraat 4.
Den WelEd.Geb.Heer
Willem Witsen.
WelEd. Heer!
Van den Heer G.E. de Vries zich noemend Manager Netherlands Fine Arts
Department ontving ik een brief waarin hij mij dwingt hem te antwoorden vóór 6
Januari. Zoo niet dan is mijn schilderij aan de heidenen overgeleverd.
Ik heb met den Heer de Vries niets te maken en verwacht dat door Uw officieele
bemiddeling mijn inzending
[1:2]
langs den mij, indertijd per circulaire toegezegden officieelen weg teruggezonden
wordt.
Hoogachtend
Uw dw.
Martin Monnickendam.

Willem Witsen aan Johan Hendrik van Mastenbroek
Plaats: Amsterdam
Datum: 3 januari 1916
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam
3 Jan. 1916
Waarde Heer Mastenbroek,
In dank voor uw goede wenschen bied ik U ook de mijne aan.
De foto's waarover U schrijft kan 'k U niet bezorgen, maar ze zijn wel te krijgen
in San Francisco; daar ze echter nog al kostbaar zijn zal ik vóór 'k schrijf, Uw
toestemming gaarne wachten.
De tentoonstelling in San Francisco is afgeloopen en wanneer daar plannen zijn
voor 'n nieuwe expositie
[1:2]
is dat 'n commercieele zaak waar ons comité buiten staat. De Vries had echter geen
recht zijn circulaire rond te zenden zonder onze toestemming. U krijgt een andere
circulaire van óns waar uit zal blijken dat inzenders die ingaan op 't voorstel van de
Vries, wel moeten begrijpen dat ons comité niet meer verantwoordelijk is. Intusschen
raad ik U, om redenen die 'k U wel mondeling wil mededeelen, om niet op de zaak
in te gaan. Ik geloof dat U de zaak echter goed inziet
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[1:3]
waar U schrijft dat buiten de artiesten om er wederom geknoei gaat beginnen.
We hadden de schilderijen al bijna terug kunnen hebben en de man wiens plicht
het was daarvoor, volgens contract te zorgen, is op 't oogenblik hier!
Intusschen met vriendschappelijke groeten
t. à v.
Witsen.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: [Hilversum]
Datum: 23 januari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
23 Jan. '16
Beste Wim,
Mijne lieve Dien is gisteren overleden. Zij heeft veel geleden, maar is voor veel
leed gespaard. Zij was geen armzalige tobster, zij hield veel van het leven, maar
steeds zag zij den daemon der krankzinnigheid haar
[1:2]
naderen. De toekomst was voor ons afgesloten. Nu is het verleden er te mooier
voor mij door. Jouw werk was altijd een van hare liefste bezittingen voor haar. Ik
schrijf je dit als oud vriend, hoewel ik niet begrijp waarom je me nooit meer iets van
je hebt laten vernemen.
Weest met Marie hartelijk gegroet van
je
Hein

Charles Boissevain aan Willem Witsen
Plaats: [Naarden]
Datum: [2? februari 1916]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Algemeen Handelsblad, Amsterdam]
Drafna
Woensdag, [9] [Febr[?] [191]6.
Waarde heer Witsen,
Vrijdag kan ik niet komen. Als ik niets van u hoor kom ik Zaterdag.
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Met vriendelijke ochtendgroet aan u beiden
Uw
Chs Boissevain.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 februari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Huis van Bewaring, Amsterdam]
9 Febr. 1916.
Beste Wim, Wel bedankt voor je brief, dien ik tegelijk met een heelen stapel kreeg.
Alle brieven aan en van de gevangenen moeten gelezen worden dus je begrijpt dat
de correspondentie langzaam gaat. De eenzaamheid, die mij de eerste dagen,
groote rust gaf, begint mij lang te vallen, maar toch heb ik moed en geduld die ook
langer te dragen. Het groote leed voor mij is geleden, de schoone herinnering aan
Dien's toewijding en liefde blijft voor mij over en de gedachte dat zij rust heeft geeft
ook mij rust.
[1:2]
Maar toch snak ik naar de vrijheid, ik ben geen gebroken man; ook al moet ik langer
van de wereld afgezonderd blijven, zal ik alles doen om me in contact te stellen met
de vrije wereld daarbuiten. Ik hoor hier voortdurend het gegons van de stad, dat lokt
mij voortdurend, maar de eenige manier om daarmede in aanraking te blijven zijn
boeken en brieven (Couranten zijn hier verboden) en de boeken groot gedrukt.
Ja, ik had graag wat van je uit Amerika gehoord, maar ik begrijp dat jij daar altijd
veel omhanden hadt. Van Willem heb ik nog niets gehoord hier, ik denk dat hij het
te ‘naar’ vindt, maar wezenlijk - jullie behoeft geen medelijden te hebben met mij op
jullie sympathie ben ik wel zeer gesteld.
[1:3]
Willem Royaards zond mij ‘Lettres à l'Etrangère’ van de Balzac; daarvan genoot ik
al heel veel; maar de druk is mij helaas wat klein en voor doorloopende lectuur is
het boek wat eentoonig.
Heb je in Amerika nog wat gemerkt van de literatuur of bestaat die niet?
De eerste dagen had ik hier een zalige rust - maar nu wilde ik wel alles naar mij
toehalen om nieuwe indrukken te krijgen. Maar - geduld.
Wees met Marie hartelijk gegroet van
je
Hein
De ‘Mercure’ krijg ik hier geregeld.
den Heere
W.Witsen
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r.

Afz.: D H.J. Boeken

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 februari 1916
Verblijfplaats: LM K.533 B.2

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 13 febr. 1916
Beste Willem, Gisteren zijn wij bij Hein geweest in 't huis van bewaring op de
Wetering schans. Hij is heel rustig en beklaagt zich niet. Hij vertelde dat hij je verzen
gezonden heeft voor de afl. van febr. maar de rechter commissaris heeft ze
achtergehouden. Achteraf vond hij dat goed omdat ze te veel opzien hadden gebaard.
De directeur vertelde ons alle bizonderheden van Dien's dood en geloofde dat hij
zal worden vrij gesproken hoewel hij heel onvoorzichtig is geweest.
[1:2]
't Was 'n aangrijpende ontmoeting, Hein heel bleek en gebogen; hij was verrast ons
te zien. Hij stond in 'n ijzeren kooi die afgesloten was, met 'n cipier er bij. Achter 'n
glas stond hij daar te praten, wij aan den anderen kant achter 'n balie. 't Was heel
siniester en akelig. Volgenden Zaterdag gaan we weêr en brengen dan boeken voor
hem meê die hij gevraagd heeft. Je kunt hem schrijven en hij mag antwoorden. Hij
had al veel brieven gekregen maar van jou had hij nog niets gehoord. Is 't je niet
mogelijk om hem eens te gaan spreken, hij is Dinsdags voor iedereen te spreken.
Laat ook mij eens iets van je hooren.
Veel hartelijke groeten aan je drieën van ons beiden
je
Wim

Charles Boissevain aan Willem Witsen
Plaats: Naarden
Datum: 14 februari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Drafna. Naarden.
14 Febr. 1916.
Waarde heer Witsen,
Verleden Zaterdag heb ik nog al een erge duizeling gehad na het poseeren. - Het
was congestie, waaraan ik lijd. Ik ben niet jong meer en als ik poseer, nadat ik van
buiten in stad ben gekomen en daar een en ander te doen had, dan hindert
bloed[aanstuwing[?] naar het hoofd mij.
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Daarom heb ik het zoo overlegd dat ik op het eind van de maand een geheele
week in stad kom en dan elken dag bij u poseer. Ik wil u graag ter wille zijn en
bedacht dit er op. Mijn vrouw zegt mij dat het
[1:2]
verreweg het best ons schikt als ik Maandag 28 Febr. de zes op elkander volgende
zittingen begin.
Ik hoop dat u mijn plan goedkeurt. Vraag Mevrouw uw beminnelijke echtgenoote,
mij een enkel woordje te schrijven.
Ik stel er zulk belang in te weten hoe gij den armen Boeken gevonden hebt.
Met hartelijke avondgroeten aan u beiden
Uw
Chs Boissevain.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 15 februari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
15 Februari 1916
Beste Wim,
Hartelijk dank voor je brief. Hoe dankbaar ik je ben, zal je kunnen begrijpen, als
je weet, dat wij nu al 3 weken ons beroerd en ellendig maken over Hein. Ik heb naar
alle kanten mijn best gedaan, iets over hem te weten te komen, maar eerst
eergisteren (Zondag) kwam Reddingius, een Hilversummer, bij ons, om ons alles
te vertellen wat hij wist. Hij is de zwager van Hein's intiemen
[1:2]
vriend, Dr. Noordewier. Reddingius vertelde ons, dat de huisdokter, Peters, ook een
vriend van Hein, aan den officier van Justitie een verklaring heeft afgelegd omtrent
Hein's karakter, die een zeer gunstigen indruk heeft gemaakt, en bovendien dat die
dr. Peters onder eede verklaren wil, dat D. aan de hoeveelheid laudanum, die zij
had ingenomen, in elk geval had moeten sterven.
Niemand wist mij te zeggen, of Hein brieven mocht ontvangen: men geloofde,
dat ze hem niet zouden bereiken: maar ik zal het nu natuurlijk dadelijk doen. Jeanne,
die zeer met
[1:3]
hem te doen heeft, wil mijn brief ook onderteekenen, heeft ze uit zichzelf gezegd.
Je begrijpt, dat je ons een groot genoegen zou doen, indien je ons op de hoogte
houdt, wanneer je nog iets verneemt.
Dat je Hein zoo oud vond, zal niet komen van zijn ondervinding in den laatsten
tijd. Want een jaar geleden was hij bij ons, en hij zag er toen al spierwit van haar
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en gebroken uit. Jij en ik, Wim, kunnen ons jonge kerels voelen bij dien armen, vèr
voor zijn tijd afgetakelden vent.
Hartelijke groeten aan Marie en jou van ons allen en een hand van
je
Willem

Cato (Catharina Bartholomea) Alberdingk Thijm-Horyaans aan
Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 17 februari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Baarn 17 Februari 1916
Hooggeachte Heer Witsen,
Zoo als U weet is onze finantiëele toestand vrij slecht. Dank zij eenige hulp, konden
wij echter in het afgeloopen Jaar onze meeste schulden afdoen, maar bleven er
nog een paar over. Deze schulden bedragen f 400. en indien wij ze niet heel gauw
betalen, ben ik vreeselijk bang voor in beslagname die dan zal volgen.
Ik heb U al eens om hulp gevraagd, een
[1:2]
paar Jaar geleden toen mijn Man voor zijn gezondheid naar Laroche moest en U
was zoo vriendelijk mij toen een eind op streek te helpen. Zoudt U niet nog eens
een poging willen doen ons aan een gedeelte van dit bedrag te helpen.
Ik vind het heel naar U hier om lastig te moeten vallen, maar werkelijk ik weet er
anders geen raad
[1:3]
mee en met dat bedrag zou alles nog goed kunnen komen.
Indien U mij hier over zoudt willen spreken, kom ik natuurlijk heel graag te Uwent.
Met hartelijke groeten aan U en Uw Vrouw verblijf ik
Uw dw.
C. Alberdingk Thijm

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Zandvoort
Datum: 17 februari 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zandvoort 17. 2. '16
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Beste Wim,
Op een aanvraag aan den Directeur van het huis van Bewaring, om Hein te mogen
bezoeken, ontving ik ten antwoord, dat ik daarvoor een permissie van den Officier
van Justitie en van den Rechter Commissaris noodig had. Mocht je je broer spreken,
zoudt ge hem dan eens kunnen vragen of hij misschien dat toegangsbewijs van die
beide heeren mij zou kunnen laten toekomen. Wie de Rechter Commissaris in deze
zaak is, weet ik niet. Zooals je schreef, zou het Hein aangenaam zijn van vrienden
bezoek te ontvangen en stel ik er daarom prijs op er heen te gaan. Tijd van bezoek
is tegen 2 of 3 uur in den namiddag. Heeft je broer geen tijd er voor mij de permissie
te laten toekomen, dan zal ik zien of er nog een andere weg is.
Met hartelijke groeten
t.t.
François

Willem Witsen aan Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 18 februari 1916
Verblijfplaats: LM E.354 B.2

[1:1]
v.h. 18 febr. 1916
Beste Frans,
Ik heb aan mijn broer Henri geschreven en hoop dat hij je in deze helpen kan. De
r.

r.

rechter commissaris is M Sassen. M Kappeyne is de advocaat van Hein, maar
zooals 'k je al reeds meen geschreven te hebben is men (volgens den directeur van
het huis van Bewaring) algemeen van meening dat hij zal worden vrij gesproken.
Ik hoop je spoedig eens te zien.
Met hartelijke groeten
je
Wim.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 18 februari 1916
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 35

[1:1]
v.h. 18 febr. 1916.
Beste Mau,
Dank voor je uitvoerig schrijven. Je behoeft die zaak niet buitengewoon
geheimzinnig te behandelen want wij hoorden het heele verhaal van den directeur
van het huis van Bewaring. Ook van Willem Kloos hoorden wij bizonderheden die
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r.

hij had van Reddingius en Noordewier die D Peters heel goed kennen. Hein heeft
trouwens zelf alles verteld zoowel aan den commissaris van politie als aan den
rechter commissaris. Wij vonden hem verleden Zaterdag
[1:2]
wel verouderd en ontdaan. Hij zei dat hij rust heeft door dat Dien eindelijk de
gewenschte rust gevonden heeft, maar de eenzaamheid begint hem te vervelen.
Voor 'n paar dagen kreeg 'k 'n brief van hem waarin hij o.a. zegt dat hij geen gebroken
man is. Hij maakte op mij wèl den indruk van dat te zijn. De directeur was ervan
overtuigd dat hij zal worden vrij gesproken, 'k hoop dat dat maar gauw zal gebeuren
want hij zit met dat al nu al meer dan drie weken! Hij vertelde dat hij zelf zijn cel
moet schoonhouden en ééns per week dweilen. Hij beklaagt zich niet en slaapt en
eet goed. A.s. Zaterdag gaan we weer.
Met hart. gr. van ons beiden
je
W.

H.J. (Johan, ‘Doris’) van 't Hoff aan Willem Witsen
Plaats: Rosendaal
Datum: 21 april 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Kraijesteijn & Co., Rosendaal]
[Rosendaal bij Velp] 21. April [19]16
Amici,
Alles groeit hier behalve mijn haren!! De regen toovert aan de dorre takken groene
blaadjes - (die al gedeeltelijk weer door bladluizen opgevreten zijn) - en Heer
Krayesteyn kraait van vreugde over de gasten die als paddestoelen uit de grond
schieten. Krayestein is als Hôtel, zooals zijn bewoners zijn!! gesoigneerd als zijn
Zusters, correct als hijzelf, vriendelijk als de omgeving etc. We vinden 't hier idéaal.
We leven hier als in de beste roman van Dickens.. De staljongen van bladzijde 14
is even goed van type als de keukenmeid (een beste lieve en nog wel jonge) van
bladzijde 28. - Alléén 't kastéel is een wanhopige geschiedenis van de allertreurigste
romanschrijver 't is een chateau Ferwerda en Tieman en de schulpengalerij is 't
glanspunt van Janus Tulp - anex de springertjes. S' avonds na den maaltijd - (wie
onteert zoo'n maaltijd door het diner te noemen) - die onze oudhollandsche
schuttersmaaltijden in de schaduw zet doen we in een Egyptische duisternis stuivertje
verwisselen - en kruipen door boschjes en beekjes langs hegjes naar de eenige
lichtgevende lantaarn die ons op weg brengt naar de Velperweg, om watervalletjes
te hooren ruischen, en met de onnozelheid van een Zwitscherschen geit staan we
sprakeloos tegenover dit Nederlandsche wonder. De chauffeur van Van Dam zit in
dien tijd met de dochter van den veldwachter in een Bioscooptheatre te Arnhem om
't de schoonheid van de landelijkheid (O.!! Hollandsche taal) te verwerken.
We kunnen jelui, zoo ook de van Dammen, niet dankbaar genoeg zijn dat Ge ons
dit oord aangeraden hebt om er de Christelijksten der Christelijke weken zoek te
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brengen. - De goede Vrijdag heeft Beekhuizen van ons gehad. Hôtel Beekhuizen
doet arrogant!! en verbeeldt zich la Suisse toutafait. Wij stonden er trots tegenover
en negeerden de zaak om en masse - alleen Beekhuizen's café noir ontdooide onze
ijskoude harten en met een minachtenden glimlach à la Piet Paaltjens verdwenen
wij van dit aardrijk om naar Witsen's Dolce far niente te tuffen à pied. Bloesems van
diverse soorten brengen ons in diverse verrukkingen en 't voorjaar werkt geweldig
op ons.!! Juigkreten krijschen door onze voorjaarslucht, en ons Krayesteyn is ons
bestaan in alle glorie van de meeste aangename levensverrukking. - Onze kinderen
blozen van vreugd - (een betere zaak niet waardig). Eduard lacht minder dor dan
zijn groote P[artazas[?] die straks
[1:2]
ten doode opgeschreven staat - 't n.l. 6. uur 8 minuten de bel gaat en de
schilderijengalerij prijkt in alle glorie in 't maagdelijk licht der Gouda kaarsen.
Ik moet eindigen, de ober!! - Madame est servie - !! il parle bien ce garcon noble
du pays! et sa service est sans faute.
Ons aller groeten.
Steeds gaarne uw
Doris.
't Diner is afgeloopen. soepje - tarbot - kalfsvleesch - kip salade - ananas met
koeienroom.
De Havana van Dam geurt in de serre - vermengd met koffiedampen. Een
Amerikaansche Docter speelt, rammelt piano - geeft Chopin à la Meyerbeer en two
stept uit den maat. Hij is 't enfant cheri de personne en is op patience aangewezen.
En nu gaan we schaken... Een rijke bouwer en ik gaan ons wagen..
Met onze hartelijke groeten [v[?]an u beiden.
xxxx.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 1 mei [1916]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Den Haag 1.5.
Beste Wim,
Hartelijk dank voor je verjaringsbrief. Ik vind, dat je erg op tijd was. Als ik er niet
aan herinnerd werd, zou ik mijn verjaardag steeds vergeten.
Wel bedankt ook voor je mededeelingen omtrent Hein. Die gelegenheid tot praten
en dat samenbrengen met dien Spanjaard, maar vooral 't eerste, vind ik nog al
verdacht. Ik denk, dat 't dossier een hiaat toont en men nu hoopt, dat de arme Hein
't zelf zal aanvullen. Dat kamertje zal wel op medeluisteren ingericht zijn.
Dat Hein langzamerhand gekraakt raakt is begrijpelijk. Als men hem op het land
liet ploeteren zou hij er geen last van hebben. Ik geloof dat de gevangenis alleen
maar is uit te houden voor het sterke gestel dat alleen maar op het opengaan van
het hok wacht om den strijd tegen de overigen opnieuw te beginnen. Het gros van
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de menschen voelt zich op den duur altijd kapot van die opsluiterij en bewakerij.
Natuurlijk gaat iemand als Hein altijd tobben, hoe zijn leven ook is geweest. Hij
moest om gezond te blijven alleen bedenken, kan ik na deze episode zonder hulp
van de maatschappij leven of niet. Zoo ja, dan ga ik harde, mooie dingen maken.
Hij heeft toch met niets te maken dan zich zelven. Geen God of Duivel zal zich over
hem druk maken. Maar dat zit niet in de meeste poëten, adres aan Verlaine en
Wilde. En in Heintje allerminst. Ik heb hem jaren geleden in Rotterdam hooren
orakelen over Dante, dat ik wanhopig werd. Zoo heeft hij zich ook veel te veel met
Dientje ingetobt, in plaats van de leer te verkondigen dat 't leven maar een aardigheid
is, een spelletje voor je zenuwen en
[1:2]
spieren, een match tegen de anderen, als 't kan de heele wereld. Het is de
zuurdesem van ik weet niet wat, hetgeen hem nu weer tobben doet over doodgaan,
op een oogenblik dat hij zijn tegenpartij van rakum moest geven, ten einde de deur
open te krijgen.
Het eenig bemoedigende vind ik, dat hij honger heeft. Dat moet hij voor alles
voelen, dan bot 't leven weer uit en als hij dat goed voelt en niet meer aan de verloren
deftigheid en de respectability van daar buiten denkt en aan het fronsen der
wenkbrauwen van de anderen, maar alleen aan zijn appetit, dan is er eigenlijk niets
aan de hand, want er lijdt op het oogenblik niemand door zijn toestand. Hij kan als
die deur maar weer open gaat, een sigaartje aansteken en verder gaan.
Ik kom heel gauw even bij jullie want ik moet dezer dagen op een mij nog
onbekenden dag te Amsterdam zijn. Dan zullen we als je goedvindt eens voor later
afspreken. Als 't me mogelijk is, breng ik het een of ander van Wim mee. Die
ondeugende jongen wil niet anders dan verf-kladden, zoodat zijn cijfers achteruit
gaan, vooral in het Duitsch. Tot mijn schrik heb ik gemerkt, dat mijn praten door
hem zóó ter harte wordt genomen, dat hij tot partijdigheid tegenover zijn leeraars
overgaat. En trap eens een leeraar op zijn ijdelheid!
Maar bovendien maakt hij van zijn werk zoo weinig mogelijk om zooveel mogelijk
aan 't schilderen en teekenen te tijgen. Ik tracht er een stokje voor te steken, maar
't is moeilijk, want hij vindt, dat hij veel werkt... in 't geschilder nl.!
[1:3]
Nu beste Wim, je hoort dus binnen kort van mij. Het doet me groot genoegen dat 't
jullie zoo goed gaat.
Hartelijke groeten ook aan M. van allen. Een hand van
Jan

Wim Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 3 mei 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
3 Mei 916.
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Beste Wim,
Hartelijk dank voor je felicitaties en je verjaarsgeschenk. Ik heb een uitstekenden
verjaardag gehad, van Pa en Moe f 2, van de Tantes samen f 15. Ik ben dus dit jaar
weer ingespannen. Ik hoop zeer, den volgenden cursus in Amst. te volgen, dan kan
e

ik het teekenen nog eens grondig leeren, en om naar de 4 klasse van deze acad.
te gaan, voel ik weinig, te meer daar in die klas alleen geschilderd wordt naar levend
model, en geen pleister meer geteekend wordt. Wil je vooral aan den heer v.
Leeuwen vragen, tot hoever de projectie en perspectief op het toelatingsexamen
gevraagd worden, tot acte L.O. of tot M.O.? en zoo noodig
[1:2]
welk boek of het geschiktst is?
Ik ben begonnen aan W.C.A. Ridderhof, Leerboek Perspectief, voorafgegaan
e

e1

door de projectie (4 druk, geen 2 ).
We teekenen nu in de groote zaal pleister onder Jansen, nu zijn we aan den
Redenaar. Bij het vorig model heb ik wegens grooten toeloop van oude juffen en
Engelschen geen plaats kunnen krijgen, 'k heb toen maar schetsen van
pleisterkoppen gemaakt. Verleden Zondag heb ik prettig naar magere hitten van
groentenkarren en dergelijke, die 's Zondags alleen in de wei zijn, geteekend. Ze
liggen dan in de zon op haar zijde, het bekken hoog in de lucht en de ribbekast naar
de ingevallen schouderbladen toe smaller, den kop uitgestrekt. Ik heb ze
[1:3]
van af de buikzijde gezien geteekend, kop en pooten dan erg verkort. Ik ga er een
etsje van maken.
Nu Wim, hartelijke groeten, ook aan Marie, mejuffr. Colijn en v. Dulmen.
je
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [5 mei 1916]
Verblijfplaats: LM K.533 B.2

[1:1]
B.W., Van harte gefeliciteerd ook uit naam van Marie, met je verjaar dag. Ik hoop
dat je hem nog menig keer mag vieren in gezelschap van je vrouw. Wij gaan nu en
dan Hein bezoeken maar 't gaat hem minder goed want zijn zenuwen raken in den
war door de eenzaamheid en hij begint te tobben. Die zaak duurt ook te lang en
niemand zou daar tegen kunnen.
Veel hartelijke gr. aan je drieën van ons beiden
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
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Plaats: [Den Haag]
Datum: 6 mei 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
6 Mei 1916.
Beste Wim,
Wees met Marie, ook van Jeanne, hartelijk gedankt voor je felicitatie. Van Hein
kreeg ik ook een brief vandaag, - met felicitatie, maar ik vrees wel, dat je gelijk hebt
en dat het hem minder goed gaat. Hij schreef maar kort, en eindigde: ‘Ik ben de
laatste dagen niet wel.’ Hoe moet het toch met dien armen kerel afloopen? Het is
heusch te hopen, dat als hij volgens de wet, onvermijdelijk veroordeeld moet worden,
voor zijn overspannen daad, dat hij dan evenveel krijgt als zijn voorloopige hechtenis
[1:2]
heeft bedragen, zoodat hij onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld indien het vonnis
dan tenminste luidt: ‘met aftrek van voorloopige h.’.
Misschien draait het daar wel op uit: want zijn familie, brave, gezeten burgers
allemaal zullen wel alles voor hem doen wat in hun vermogen is, en de rechters
zullen ook wel voelen en begrijpen, dat hij geen misdadiger was, maar alleen een
tijdelijke dwaas is geweest die geheel leefde onder de suggestie van zijn krankzinnige
vrouw, op wier verzoek hij ook hoogstwaarschijnlijk heeft gedaan wat hij deed.
Als je eens hier komt, heb ik een curiositeit voor je te zien. Gidius Timmerman
[1:3]
verraste mij met een echt Tanagra-beeldje, naar hij beweert. Ik zeg, voorzichtigheids
halve, ‘naar hij beweert’, want ik dacht, dat Tanagra-beeldjes voor gewone menschen
onbetaalbaar waren. Maar het is stellig een antiek ding, dat lang onder den grond
heeft gelegen, een Grieksche vrouw ± 21 centimeter hoog, met het kleine voetstukje
meê. Dat is er afgebroken geweest, en er weer aangelijmd op een een beetje
onhandige manier. De eene arm en hand houdt de vrouw tegen de borst, en daar
draagt zij iets in, wat niet goed meer is te onderscheiden uit het basreliefje, dat men
op de linkerborst ziet. Met de andere hand tilt zij haar kleed een beetje op. Het
materiaal is een soort steen, tufsteen of misschien terra-cotta lijkt het wel, en de
kleur is vuil-grijs. Volgens mijn
[1:4]
gebrekkig verstand van die dingen, is het niet Graeco-Romeinsch, maar ouder.
Gidius schat het als te zijn van 400 vóór Chr.
Ik ben erg nieuwsgierig ernaar, wat jij er van vindt, als je het een poos in je handen
hebt gehad, en van alle kanten bekeken. Ik ben er erg in mijn schik mee, maar dat
moet je niet weerhouden, om ronduit je oordeel te zeggen als je het bekijkt. Het
staat op mijn bureau, maar 's avonds, voor het naar bed gaan, berg ik het in een
doos, in de kast. Want anders breekt de dienstmeid het, wanneer ze 's morgens
vroeg de stof afneemt.
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We zullen nu heusch je de volgende week de Onze Kunst'en sturen, die we je al
zoolang hebben beloofd. Maar we hebben het altijd zoo druk, dat de dagen voorbij
zijn, voordat je het weet.
Met een hartel. hand en dito groeten van Jean en Jacq. en mij aan Marie en jou
je
Willem

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 7 mei 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
7 Mei - '16
Beste Wim,
Nadat mijn brief aan jou gisteren weg was, las ik in het Vaderland het volgende
bericht:
[begin inspring]
‘In vrijheid gesteld. - Dr. H.J.B. uit Hilversum, die eenige maanden geleden in
verband met den plotselingen dood van zijn echtgenoote in hechtenis werd genomen,
is gisteravond, naar het Nieuws v.d. Dag meldt, op vrije voeten gesteld’.
[einde inspring]
Zou het waar kunnen zijn? En is hij nu voor goed van die beroerde historie af, of
zou dit misschien alleen maar gebeurd zijn om gezondheidsredenen, (Hein klaagde
in zijn
[1:2]
verjaarsbrief aan mij, dat hij zich in den laatsten tijd niet lekker voelde) en gaat de
behandeling zijner zaak dus tòch door?
Weet jij er iets van?
Gaarne eenig bericht van je hoorende met onze hartel. gr., ook aan M.,
je
Willem
Reddingius schreef mij kortgeleden, dat de dokter uit Hilversum voor de rechtbank
wil getuigen, dat Mevr. B. zóó'n groote dosis binnen had gekregen, dat de dood
onvermijdelijk was. Misschien heeft de dokter dat nu gedaan, en is Hein daarom in
vrijheid gesteld.
e

Ook nog iets anders: er komt weldra een 6 deel Literatuurgeschiedenis van me uit,
niet weer bij v. Looy, maar bij L.J. Veen. (Jeanne's uitgever). Je
[1:3]
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krijgt natuurlijk, als altijd, een exemplaar van me.

Antoon Markus aan Willem Witsen
Plaats: [Oosterbeek]
Datum: [8 mei 1916]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Aan de
Hooggeachte
Commissie van
Beheer over de
Kunstzalen.
der Maatschappij
Arti et Amicitiae
Rokin
Amsterdam.
Hooggeacht Bestuur,
Aan U, geacht Bestuur en Edele Broeders in het Gilde van Sint Lucas.
bericht een gelukkige Vader en niet minder gelukkige Moeder, de geboorte van
het Opus I, in hun huwelijksleven:
Aaltje - Hendrika - Jacoba Markus.
[1:2]
3. Mei - Woensdag namiddag te 12 uur. 33 minuten werd zij geboren te Oosterbeek
op de Geldersche Bloem.
Vader Antoon
Moeder Anna

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [8 mei 1916]
Verblijfplaats: LM K.522 B.2

[1:1]
B.W., In haast even 'n woordje om te vertellen dat H. bij zijn broer Piet woont sints
eergisteren. Zooals je wel vermoedde is zijn zenuw toestand van dien aard dat de
doctoren geadviseerd hebben hem te ontslaan.
Van avond komt hij ons bezoeken als 'k gelegenheid heb ('k heb zóó ontzettend
veel werk!) zal 'k je schrijven hoe wij hem vonden. Hij zal, naar 'k hoop, nu wel gauw
weer bij komen, hij is zeer bedroefd volgens broer Piet.
Hart. gr. aan je drieën
je
Wim
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Anny (Johanna Catharina Alphonsina) Alberdingk Thijm aan Willem
Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 10 mei 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Baarn 10 Mei '16.
Hooggeachte Heer,
Daar wij in groote moeilijkheden zijn en wij zoo gauw mogelijk een bepaalde som
noodig hebben, vraagt Vader mij U te schrijven of U het goed zoudt vinden dat hij
het portret van den Heer Ising verkoopt. Het gaat hem erg aan zijn hart, want het
is een heel
[1:2]
dierbaar stuk, maar het is het eenige dat wat waard is van onze schilderijen. Zoudt
U niet iemand weten, die het zou willen koopen. Den Heer van Wesel misschien?
Of weet U ook een of ander famillelid die het graag zou willen hebben.
Vader vind het ellendig maar hij doet het in de uiterste nood. Wij zijn met alles
ten achter en er kan elk oogenblik weer beslag worden gelegd.
[1:3]
Vader vraagt wat wij in deze tijd voor uw schilderij kunnen vragen.
In de hoop dat U zoo goed wilt zijn mij gauw eenig antwoord te zenden
met hartelijke groeten van Vader en Moeder, ook aan Mevrouw Witsen en
de meeste hoogachting van mij teeken ik
Anny C.A. Alberdingk Thijm

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 15 mei 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
15 Mei '16
Beste Wim,
Omdat het lot van den armen Hein je evenzeer ter harte gaat, als ons, stuur ik je
hierbij een afschrift van het oordeel van François Erens, dat ik een paar dagen
geleden ontving in antwoord op een brief van mij:
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[begin inspring]
‘Je bericht van de invrijheidsstelling van Hein Boeken verblijdde mij buitengewoon.
Ik meen er uit te moeten opmaken, dat hij buiten vervolging zal gesteld worden door
de rechtbank. Of hij dat reeds is, zul je zeker ook niet weten. De rechtbank schijnt
zeer genadig met hem te zijn,
[1:2]
d.w.z. dat zij de feiten beschouwt, zooals zij moeten worden beoordeeld. Dat hij nu
vrij rondloopt, dunkt mij nog geen bewijs, dat de rechtsingang door de rechtbank is
geweigerd, maar het is toch wel een sterke presumptie. Wel zal men aannemen,
dat hij niet ontvluchten zal, vooral niet in dezen oorlogstijd.’
[einde inspring]
Vind je dit niet nogal een gunstig voorteeken, hoe deze beroerde zaak afloopen
zal? Erens is toch in elk geval een jurist en kan dus de dingen juister beoordeelen
dan een van ons, zou ik zeggen. Hein schijnt op het oogenblik ongesteld te zijn,
want ik heb hem reeds twee brieven geschreven, naar het adres van zijn broêr. Ik
deelde hem ook het bovenstaande van Erens
[1:3]
meê. Maar ik hoorde taal noch teeken van hem. De levenscarrière van den armen
kerel is, moet ik vreezen, voor goed doodgeloopen in het zand, of hij vrijgelaten
wordt of niet. En niemand onzer kan hem helpen.
Wat heb je ons veel pleizier gedaan met je bezoek. We vinden het heel prettig,
dat jullie zoo veilig en opgeruimd uit Amerika zijt kunnen terugkeeren. Tegelijk met
deze zenden wij je de afleveringen ‘Onze Kunst’ Jaargang 14 compleet. Aan 15
ontbreekt één afl. die Jeanne er uit hield voor haar broêr. Dat vind je zeker wel
goed? En jaarg. 16 voor zoover verschenen.
Met onze hartel groeten, ook aan Marie,
je oude vriend
Willem

Willem Witsen aan Martin Monnickendam
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 17 mei 1916
Verblijfplaats: Stichting Vrienden van de Schilder Martin Monnickendam, nr.
367A

[1:1]
v.h. 17 Mei 1916
Beste Monnik,
Ik was van daag, eigenlijk alleen uit belangstelling voor jouw schilderijen, want
anders kom ik er nooit toe, even in Sint Lucas en ik moet je even zeggen dat 'k vol
bewondering ben voor je werk.
Tusschen al het min of meer verdienstelijke maar zóó banale gedoe sta je daar
plotseling stil, ver[1:2]
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wonderd en geboeid door de meesterlijke en lollige knapheid van je werk. Ik heb er
mij zeer in verheugd en wensch je van harte geluk met deze prestatie. Alleen jammer
dat je ze niet in Arti hebt! Of liever dat we in Arti daar niet beter voor ingericht zijn.
Maar enfin, je bent 'n kranige kerel!
Hartelijke groeten ook aan Alice van ons beiden
gaarne t.t.
Witsen.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Haarlem]
Datum: 26 mei 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
26 Mei 1916.
Beste Wim,
Titia en ik, we danken je zeer voor de mooie afdrukken, het is een waar geschenk.
Ik vind het toch zoo mooi, het is prachtig; ik wensch mezelf geluk daartoe te hebben
gediend. Wij zullen het eenvoudig laten omlijsten en dan ophangen, zoodat ik er
veel naar zien kan.
‘Wat moet er nu van zoo'n jongen terecht komen?’ kreeg ik in mijn hoofd en het
gebeurde niet zonder aandoening. Ik kan zulks nu gemakkelijk zeggen, omdat het
nogal goed met mij is afgeloopen.
Titia blijft, ondanks alle bewondering en blijdschap het te hebben, zeggen: dat ze
me zoo niet heeft gekend. Ik echter herken me zelve wel, het moet sprékend hebben
geleken, en dóet het nog.
Ik zou je wel graag een kleine hartelijkheid terug bewijzen, kan ik je plezier doen
met een boek van mij, dat ik door een kleine opdracht dan meer eigenen zou. Er
komt van ‘Gekken’ een tweede druk; of ‘Reizen’ daarin staan krabbeltjes gedrukt,
of, zeg maar wat je wilt, en ik zal het sturen.
Ik heb heel braaf geposeerd voor je vriend Bobeldijk. DerKinderen had mij
overgehaald, of Breitner, dat weet ik niet meer, zeggend dat het een vriend was van
jou. Het was wonderlijk genoeg; hij kende letterlijk iedereen; ik zag hem soms voor
me zitten als een levend koppelteeken tussen ‘voorheen en thans.’ Mijn familie
vooral is met zijn teekening zeer ingenomen. Hij vond me geloof ik een oude
Hollander, maar met alle respect voor mijn hoed, vind ik het niet billijk als mijn
voorhoofd bij dergelijke gelegenheden wordt weggemoffeld, het is misschien het
slechtste van mijn facie niet. Natuurlijk heb ik dat nooit gezegd, ik vond het een
echte, aardige, oprechte natuur voor wie ik graag mijn uurtjes over had.
Nu, Wim, ik moet vanavond nog meer schrijven, ik dank je nogmaals.
Titia laat je zeer groeten, doe ook onze groeten aan Mevrouw.
Je toegenegen vriend.
Jac. van Looy

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Datum: 26 mei 1916
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 26 Mei 1916
Beste Willem,
Hartelijk dank voor je brief en de toezending van de afleveringen ‘Onze kunst’.
Met Hein gaat 't nog al goed; hij heeft hier twee keeren gegeten en was den tweeden
keer veel normaler dan den eersten keer. Hij heeft mij opgedragen je te zeggen dat
hij niet gauw tot schrijven komt maar als hij je zou schrijven zou hij je willen
waarschuwen in de N.G. geen afkeurende critiek op de Duitsche regeering op te
nemen. Er schijnt iets daarover in gestaan te hebben en, zei Hein, met 'n verschrikt
gezicht: ‘dan komt Willem ook nog in de kast’! Hij verwacht namelijk de Duitschers
binnenkort hier. Ik heb hem beloofd je hier over in te lichten. Je bent dus
gewaarschuwd!
Ik krijg daar juist je brief die M. mij brengt. Ik heb bij van Royen
[1:2]
op zijn drukkerij de proeven gezien van je verzen. Die uitgave zal dus wel komen
maar hij doet alles zelf en dat is 'n verschrikkelijk werk en den heelen dag is hij op
zijn bureau, zoodat hij alleen in den avond en 's Zondags op de drukkerij bezig is.
Ik raad je aan nog wat geduld te hebben, dat komt zeker in orde als hij 't je beloofd
heeft, 'k sta voor hem in. Maar van Royen en oorlogswinsten zijn twee heel
verschillende dingen en wat die Zilverdistel betreft weet 'k dat, om daar meê door
te gaan of mogelijk te maken, hij geld heeft moeten leenen. Zoo ver 'k weet gaat 't
goed maar langzaam omdat hij er alleen voor staat. 't Is 'n alleraardigste man, uiterst
beschaafd, van goeden smaak en bovendien van top tot teen 'n gentleman. Maak
je daar geen zorgen over.
Maar om op Hein terug te komen:
[1:3]
Ik zei hem dat hij er zooveel beter uit zag maar daar wilde hij niets van weten. Dat
komt zei hij, dat 'k 'n andere jas aan heb. Maar 'k laat me zoo gauw niet met 'n kluitje
in 't riet sturen en zei: je oogen en je kleur hebben met je jas weinig te maken beste
Hein, je ziet er véél beter uit. En inderdaad was hij dien avond veel opgewekter en
normaler. De eerste keer was hij veel onrustiger, draaide, twee van de drie lichten
uit, zette de ramen open ('t was toen nog koud!) en liep de eéne deur uit om de
andere weer binnen te komen. Ook klaagde hij veel meer, o.a. dat de zenuwen in
z'n handen en voeten afstierven van de voortdurende angst. Laatst zei 'k dat 'k niet
begreep waar hij toch zoo bang voor was, zei dat hij blij moest zijn weer vrij rond te
loopen; dat al de ellende die hij heeft doorgemaakt voorbij is
[1:4]
en ten slotte dat als ze hem weer komen halen, ik wel voor hem wil gaan zitten
omdat 't mij niet kan schelen en 't wel gezond is zoo'n dieet en gedwongen rustkuur!
En daar moest hij toch om lachen! De volgende week komt hij weer eten, gewoonlijk
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gelijk met Willy Rutgers met wie 'k dan muziek maak en Hein houdt daar veel van.
De laatste dagen heb 'k niets van hem gehoord maar 'k heb 't zelf heel druk.
Hoe gaat 't met Jacqueline, is ze weer beter?
Hartelijke groeten aan je drieën, ook van Marie, met 'n hand
je
Wim.

Charles Boissevain aan Willem Witsen
Plaats: Naarden
Datum: 14 juni 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Drafna. Naarden
14 Juni [191]6
Zeer waarde heer Witsen,
Op mijn vrouw's verjaardag bracht Alfred zijn portret - geen schets! maar een
mooi schilderij! - waarmede zij buitengewoon gelukkig was.
Ik ben in al dien tijd niet in stad geweest, daar mijn beenen zwakker en zwakker
worden [&[?] heen en weer trekken mij buitengewoon moeielijk is. Zoodra ik per
automobiel kan gaan kom ik u persoonlijk de hand drukken. Het portret is mooi
geschilderd en een kunstwerk. Wellicht hebt gij Alfred geen krachtig en karaktervol
genoeg gelaat
[1:2]
gegeven. Hij heeft nu een te zwakke kin, wat zoo'n baas als hij niet bezit! Maar met
een paar trekken maakt een meester als gij hem zoo vastbesloten als hij is.
Ik verlang u en uw lieve vrouw te zien. Gij beiden zijt mij als oude vrienden
geworden.
G[èr[?] den Tex vordert, maar is nog steeds in bed en zijn aangedane long eischt
de uiterste voorzichtigheid.
Met oprechte vriendschap en dankbaarheid
Uw
Chs Boissevain

Simon Maris aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Zandvoort
Datum: 11 juli 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
a

Villa Maj[xxx]n Boulevard de Favauge 4
Zandvoort 11 Juli 1916.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Amici,
Wij, bij de Gratie Gods schuinkijkers en koulijders, geïmproviseerde badgasten
en zonsmachters smeken U, een dagje tot ons te komen, om mee te maken: de
smarten der zeerand (des zéérands). Onze toppics of the day zijn ons êb en vloêd,
ons elf uur koffie, en 't stijgen te paard van van Dam (een real. Julius César). Maakt
dit méé!!!
Zullen wij a.s. Donderdag het onuitsprekelijk genoegen hebben jelui bij ons te
zien? Zegt ja.!!
Ons huis is gelegen vlak bij station H.Y.S.M. Wellicht komen jelui voor de lunch
- (wat vanwege een wandeling aan te raden is) en blijft dan natuurlijk 't maal met
ons deelen.
Morgen Woensdag kom ik in stad en telefoneer dan even om antwoord op dit
schrijven te vernemen.
[1:2]
't Zou ons Donderdag 't beste schikken met 't oog op de vacantie van een der
vrouwelijke slaven.
Gisteren ben ik mee geweest om garnalen te visschen.. De garnalen hebben zich
op me gewroken - van af gisteren noem ik die dingen, zooals de Japanners,
zééluizen.!!
Onze kinderen hebben door hunne sproeten de kleur van het zand aangenomen
en zijn soms niet te vinden. De natuur gaat bij hen ook beestachtig te werk. Ze
maken vestingen als Duitschers en huldigen het schoone Hollandsche gezegde
‘We vreten de ooren van zijn hoofd.’
Zoo nu en dan begin ik hartstochtelijk tubes leeg te knijpen om s ‘Heeren
kleurenspel - als mijn schepping, ou a travers d'un tempérament, voor te dragen..
Mijn kinderen moesten mij maar heelemaal opvréten.
Met hartelijke groeten van Nootje, onze telgen en van
yours truly
SimonMaris...

Frans Coenen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 25 juli 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
A'dam 25 Juli '16
Hooggeachte Heer Witsen,
Zaterdag gaat waarlijk niet. Het zal nu Woensdag worden eer ik weer een geheelen
dag weg kan. Maar dan heb ik misschien Donderdag of Zaterdag nog tevens
beschikbaar. Troost U dus tot zoolang gespeend te blijven van mijn blijkbaar
veelbewogen aanschijn.
Ik ondervond met blijdschap dat het van daag bij uitzondering een zonnige dag
was en gij dus van uw Gooischen uitstap genieten kondt.
Met hartelijken groet voor uw beiden,
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dw.
F Coenen

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [4 augustus 1916]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Beste Willem,
Hartelijk dank voor de toezending van je boek.
Heb je Hein nog bij je gehad en hoe vond je hem? Wij hebben hem de laatste
weken niet meer gezien maar hij wordt, dunkt mij, weer langzamerhand normaal.
Hartelijke groeten ook van Marie, aan je drieën
je
Wim.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 5 augustus 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
5 Aug. '16
Beste Wim,
Even meld ik je, op je vraag, dat Hein bij ons gegeten heeft. Hij had zichzelf
geïnviteerd. Ik kan niet anders zeggen, als dat hij ons verschrikkelijk meeviel. Het
schijnt wel haast, dat hij sociabeler is geworden. Hij praatte veel, maar
aangenaam-rustig: een van de eerste dingen, die hij deed - zonder dat wij er ook
maar met één woord op gezinspeeld hadden - was, om ons zijn geval te vertellen,
op een stil-gevoeligen toon. Wij zeiden er natuurlijk net genoeg op, de kool en de
geit
[1:2]
sparend, om hem op zijn gemak te stellen. Tenminste, terwijl hij een klein beetje
verlegen binnen was gekomen, werd hij hoe langer hoe meer natuurlijk en
ongedwongen. Hij sprak op bijzonder sympathieke wijze over jullie, - en geen wonder,
want wat zijn jullie niet hartelijk voor hem geweest! En met gróóte bewondering
praatte hij over de portretten, die jij geschilderd hebt, Wim! Hij was er werkelijk over
uit.
Nu Wim, we gaan ons gewoon middagloopje doen.
Hartel. groeten aan M. en jezelf van ons allen
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je
Willem

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 15 augustus [1916]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
15 Aug.
Mon cher,
Je plan lijkt mij heel goed en ik zie niet dat er eenig bezwaar is. Misschien kom
je voor dien tijd wel eens kijken of er behalve 't atelier nog een ander geschikte
plaats is. Wees niet bang voor eenig derangement, het lijkt mij rather gezellig.
[vele[?] groeten aan U beiden.
Yours
i i.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 augustus 1916
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 17 Aug. 1916
Van daag werd ik verrast lieve Cobi, door je postwissel dien 'k wel verwachtte
maar niet van zoo'n omvang. Hij kan bijna de deur niet in! Ik vind 't wel wat veel en
bovendien weet 'k niet wat 'k zal moeten koopen omdat 'k niets noodig heb en niets
verlang! In ieder geval dank 'k je hartelijk en hoop je later wel eens te vertellen wat
'k er meê gedaan heb. Gisteren heb 'k nog een verrassing gehad maar van heel
anderen aard: Pam is hier geweest! Toen 'k gisteren middag thuis
[1:2]
kwam vertelde M. heel opgewonden, dat er een jongen voor de deur (aan den
overkant) had gestaan waarin zij Pam meende te herkennen. Hij was echter op de
tram gegaan waarbij M. opmerkte dat hij trok met 't linkerbeen, zoodat haar
vermoeden daar door eenigermate bevestigd werd. Zij had hem gewenkt, maar hij
scheen dat niet op te merken. Ik zei: ‘als hij 't geweest is zal hij wel terug komen.’
Zij vertelde mij toen ook dat Mevr. Engelbrecht met een van de jongens bij haar was
geweest en dat ze terug zou komen om te eten. 't Was toen al 6¾ en Mevr. E. zou
tegen 7 uur terugkomen. En toen 'k even daarna uit 't raam ging kijken, zag
[1:3]
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'k een jongen man staan te lezen, geleund tegen 't hek van 't park, met 'n Panama
hoed op. Hij keek op en zag mij en wandelde toen weg. Toen zag 'k dat zijn linker
been niet in orde was en dacht ‘wat is dat vreemd’. Want als 't Pam was zou hij toch
niet weg loopen zonder eenig teeken te geven van herkenning. Ik riep M. en zei
‘heeft hij 'n stroo hoed op’? ‘Ja, zegt ze 'n Panama’, en kwam kijken. ‘Dat is hem’
zegt ze. Hij had zich weer weifelend omgedraaid. ‘Ga naar hem toe’ zegt M. Ik ging
toen aan de deur staan en daar kwam hij op me af. En toen hij vlak bij was, herkende
'k hem, 't zelfde lieve, open vroolijke gezicht maar met 'n kneveltje en 'n lorgnet. Hij
[1:4]
zei ‘dag Vader’ en 'k gaf hem de hand en zei ‘wil je binnen komen’? ‘Ja, Vader’. Ik
nam hem in 't atelier en M. kwam beneden en pakte hem en gaf 'm 'n zoen, en zei
‘Pam, blijf je eten?’ En zoo bleef hij en nadat Mevr. E. weg was gegaan, den heelen
avond. We hebben hem om half 12 naar de tram gebracht, op 't Spui. Hij beloofde
gauw weer te komen. Vertel 't niet verder want Betsy mag 't niet weten. Hij zegt zelf
dat 't oogenblik nog niet gekomen is. Later zal hij 't vertellen. We hebben heel wat
afgepraat en hij heeft allerlei verteld van de andere jongens. Erik is knap in wiskunde,
o

en dat is zijn zwakke punt. Maar Odo is heel knap en n 1 van zijn klasse. Die gaat
studeren in plant en dierkunde. Hij in de nieuwe letteren. Erik is lui,
[2:5]
maar begaafd. Hij is in dienst maar gaat later naar de academie om te schilderen.
Cel spelen doet hij niet veel meer en kan 't 't minst goed met Betsy vinden. Zij wonen
nu in Haarlem waar B. 'n huis gehuurd heeft voor 3 jaar. 't Huis in Aerdenhout is
verhuurd. Maar de finantiën van B. gaan niet goed. Hij vreesde dat ze veel verloren
heeft. (Ik voor mij geloof dat ze zich arm houdt voor de jongens, maar 't is natuurlijk
mogelijk dat ze het geld verknoeid heeft of bestolen is.) Ik kan je natuurlijk niet alles
schrijven, vooral ook omdat we bezoek krijgen van avond en 't is al negen uur. Wat
mij vooral trof in Pam is dat hij zoo 'n open en lief gezicht heeft en
[2:6]
zoo eenvoudig en gemakkelijk is. M. praatte zoo lief en verstandig met hem en dat
deed hem blijkbaar prettig aan. Maar 't is vreeselijk zielig en pijnlijk om te zien, die
verwrongen hand die hij heelemaal niet gebruikt, en 't moeielijke loopen! Ik heb zoo
met hem te doen. Maar 'k ben erg blij dat 't zoo'n lieve jongen is.
Ik heb bericht van Israëls gekregen dat 'k bij hem kan werken en dat we bij hem
kunnen logeeren. Van daag ben 'k begonnen met 't werk, Ik was er heelemaal uit!
Nu, lieve Cobi, laat nog eens van je hooren en
doe vooral ook veel hartelijke groeten aan C. en Br. ook van Marietje, en veel
liefs van
je
W.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Haarlem]
Datum: 23 augustus 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
s.

23 Aug '16.
Waarde Vrienden,
Vergun mij nog een oogenblik in gedachte te verwijlen bij den zoo genoegelijken
avond, dien ik onlangs bij U mocht doorbrengen. Een gastvrijheid als de uwe komt
telkens weder voor den geest!
In de hoop u spoedig ook eens onder mijn bescheiden dak te zien,
de uwe
K.J.L. Alberdingk Thijm.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 augustus 1916
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 82
24 Aug. 1916.
Dank je wel lieve Cobi voor je hartelijken brief; ik heb je er weer meer van te vertellen.
Zaterdag werd ik op gebeld uit Haarlem; dat was Pam die vroeg of hij weer mocht
komen. Ik zei van ja en 's middags kwam hij en vertelde dat hij 't zijn moeder had
gezegd en dat ze geantwoord had er geen bezwaar tegen te hebben omdat ze denkt
dat 't goed voor hem is. Maar, had ze gezegd, 'k wil er niets van hooren en zeg maar
dat je 'n ondankbare jongen bent. Hij is blijven logeeren tot Dinsdag; toen ging hij
naar Brandts Buys die ook weer getrouwd is en in Utrecht woont. Morgen of
overmorgen komt hij weer terug en begin
[1:2]
September begint het gymnasium weer. Den eersten nacht heeft hij niet goed kunnen
slapen door de astma en 's morgens toen hij aan 't ontbijt kwam schrok Marie Colijn
van hem omdat hij een astma masker voor had, - maar de volgende nachten sliep
hij heerlijk. Zondag kwam Alberdingk Thijm bij ons eten en die is altijd zoo grappig
en vol malle verhalen. Wat heeft die Pam toen zitten lachen! Hij vindt die naam van
Pam niet prettig, alleen Erik en Odo noemen hem nog zoo (en wij ook) en zoo wordt
hij gewoonlijk Willem genoemd. Hij zegt dat hij altijd verkouden is, dat is zeker door
die astma, maar hij slaapt met open ramen en je merkt 't alleen door 't vele snuiten.
Ik geloof dat hij 't hier heel prettig vindt, Marietje is zoo lief voor hem en
[1:3]
hij hoort hier nooit 'n hard of 'n bits woord. Gelukkig eet hij goed, de echte eetlust
van 'n jongen van 22 en thuis heeft hij 't niet zoo goed. Ten minste naar de verhalen
die hij daarvan doet! En Odo die 1½ bruin brood eet en na 't middag maal zich weer
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'n dikke boterham snijdt, zegt: jullie laten me verhongeren. 't Is voor mij zoo
verwonderlijk om die Pam te zien zitten ('k ken hem eigenlijk alleen als kleine jongen)
met 'n pandjes jas en hooge boorden, 'n kneveltje en 'n lorgnet en met 'n sigaar in
z'n mond! En dat wijze praten! Hij zegt dat hij doorgaat voor stil maar hier zit hij
voortdurend te praten en te vertellen. Dat is waarschijnlijk ook wel door Marietje die
zooveel slag heeft om iemand te laten praten, door haar opge[1:4]
wekte belangstelling; daarin doet ze me altijd denken aan Cobaatje die dat ook zoo
heeft. Zij heeft erg met hem te doen en helpt hem om zijn handen te wasschen en
nagels te borstelen. Thuis gebeurt dat niet want zegt hij ‘moeder wordt woedend
als 'k 't vraag’ en zelf kan hij 't natuurlijk niet. Wij snijden z'n vleesch en z'n boterham,
net als voor 'n kind. Terwijl 'k zat te schilderen kwamen zij bij mij zitten praten en
dan vertelt hij van alles. En Dinsdag toen Coenen bij mij kwam poseeren heeft hij
ook voortdurend zitten vertellen van 't gymnasium en 't onderwijs tot groot vermaak
van Coenen! Ik wou maar dat hij eens naar Schrei in Haarlem ging, die behandelt
zijn patiënten electro magnetisch en 'k heb uit absoluut vertrouwbare bron gehoord
van miraculeuze genezingen. Hij heeft me beloofd
[2:5]
er eens heen te gaan. Ik heb gezegd dat ik 't zou betalen, dus hoop 'k maar gauw
weer portretten te krijgen. Hij heeft er ook aan gedacht om zich te laten opereeren,
r.

maar D Timmer, de groote chirurg, heeft 't ontraden. Hij heeft nog wel eens
aanvallen van epilepsie maar gaat dan te bed liggen en als hij wat eet gaat 't vanzelf
over. 't Laatst heeft hij 't gehad op 't gymnasium. 't Is zoo'n stakker als je hem ziet
loopen of bezig met die recalcitrante linker hand. Maar 't is prettig dat hij altijd zoo
opgewekt en vroolijk is! Ik ben zoo blij dat Marietje hem ook lief vindt en zoo goed
met hem kan opschieten, zij is, wat Cobaatje schreef, 'n weldoende engel.
Van daag is de pianostemmer er geweest en beiden zijn we opgetogen over de
piano, 't is net 'n nieuwe. Daar mag
[2:6]
M. trotsch op zijn! Ik wou dat je 't gezien hadt wat dat 'n werk was. Uit oude
handschoenen van mij heeft ze reepjes gesneden en gelijmd om de toetsen! Hij
r.

klinkt prachtig, zoo zacht en welluidend. Van M Engelbrecht heb 'k nog geen
antwoord en weet niet wanneer 't nu zal gebeuren. Je weet wel dat 'k altijd graag
bij je ben, 'k heb zelfs wel misbruik gemaakt van je gastvrijheid, maar 't is nu
afgesproken met Israëls. Ik zou trouwens bij jou toch niet kunnen schilderen. Maar
we kunnen misschien wel 's muziek maken als je wil, dat zou heerlijk wezen. Den
laatsten tijd doe 'k er niets meer aan maar als Willy weer komt, begin 'k met nieuwen
moed. Je aanbod om wat voor Pam te koopen is erg lief maar 'k geloof dat 't beter
is van niet. Ik geef hem ook niets want anders zegt Betsy dat we hem omkoopen,
en ook tegenover de andere jongens.
Nu, dag lieve Cobi, veel hartelijke groeten aan C. & B. van ons beiden
je
W

Theo Molkenboer aan Willem Witsen
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Plaats: Amsterdam
Datum: 8 september 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 8 September 1916.
Den WelEGeboren Heer Willem Witsen
Kunstschilder
82 Oosterparkstraat
Amsterdam
WelEGeb. Heer,
Mag ik UEd, naar aanleiding van mijn bezoek van heden avond, alsnog het
volgende, ter praecizeering, schrijven:
I. Ik kwam een beroep doen op uw persoon als mensch, niet als artist.
II. De zaak van mij contra Arti is een eere zaak, veel meer dan een artistieke
questie, ofschoon die eere zaak voor mij - op het artistieke terrein - zeer gevoelige
uitwerking heeft.
III. Mag ik u vragen de personen, noch als mensch, noch als artist, te beoordeelen
naar u zelf. U kunt niet zeggen dat ik alléén maar mooi beeldhouwwerk te maken
heb om te slagen. - U weet zeer goed dat dit niet zoo is. De waarde van het werk
doet er in dezen tijd niets toe, het is alléén de vraag van wien het werk komt, willen
de anderen er zich fatsoendelijk tegen over gedragen.
U kunt dit in uw positie van werkelijk artist - die succes hebt... toch niet begrijpen.
Maar - - - neemt u de dingen, de menschen en de toestanden zooals ze zijn, en niet
zooals u
[1:2]
die in uw verbeelding naar uw eigen beeld vervormd.
IV. Ik wijs er u op dat het niet ging, met dat beeld over de weigering van het te
exposeeren, maar om de belediging die er lag in de redenen van dat afwijzen. Toen
men zei dat het beeld wèl geëxposeerd mocht worden (ofschoon ik dat nooit op
schrift van Arti vernomen heb) - maar niet tegelijk de beschuldiging in trok - (iets
wat men pertinent zei niet te zullen doen)... toen nam ik het beeld weg omdat de
zaak daardoor nog ingewikkelder zou zijn geworden.
Men had dan in Arti iets ten toon gezet waarvan men geïnsinueerd had dat het
bedrog was. Men had die beschuldiging niet terug genomen. Ergo men wilde willens
en wetens bedrog op de expositie toelaten.
V. De beschuldiging die mij schriftelijk is toegezonden, de heele wereld bekend
werd, en sins dien zóó veel uitwerking voor mij gehad heeft, is nog nooit door Arti
terug genomen.
Zoolang zij dit niet doet - I op een wijze die naar mijn genoegen is - 2. Dit publiek
doet. 3. verontschuldigingen en genoeg doening aan biedt, zoolang is deze zaak
nog niet uit en blijft Arti op het standpunt tegenover mij dat zij nog altijd gelooft dat
die beschuldiging waar is. En dit alles, ondanks dat gene wat privé-leden van Arti
aan de bittertafel zeggen mogen.
Ik heb niets aan hun gepraat, zoolang dit niet op de stemhebbende leden
vergadering komt, en daar effect heeft.
Na al dat gescheld tegen mij, van Van Hove en die leden van de Kunst-zalen
commissie, na
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[2:3]
het altijd nog maar niet officieel en schriftelijk en naar mijn genoegen terug trekken
van die beschuldiging blijf ik dus op het standpunt dat Arti mij nog steeds als een
bedrieger aan ziet... en dat zij haar hoogst on-eerlijke en onredelijke houding tegen
mij - die zij zich wel wachten zou tegen één ander lid te hebben - alléén uit wraak
zucht voortzet, welke wraak zucht begonnen is in jalouzie-de-métier en thans voor
een groot deel wordt volgehouden uit godsdienstige en politieke gronden.
VI. Indien U zich, als eerlijk en rechtschapen persoon voor deze zaak wilt
interesseeren zoudt u mij zeer verplichten.
Ik vraag niets dan recht - - erkenning van gedaan onrecht - en genoeg doening.
VII. Om aan te geven wat ik in deze zou wenschen doe ik bijgaand een paar
concepten van verontschuldigingen zooals ik mij die denk:
[begin inspring]
A. Excuses te maken door Arti
B. Excuses te maken door Hesseling om het feit dat hij als beeldhouwer mede
advizeur was in het opstellen van die beledigende brief aan mij, en dat hij in deze
de erfenis heeft, en staat, in de plaats van Van Hove.
C. en genoegdoening!
[einde inspring]
Ik zou wenschen dat die excuses zoo wel aan alle stem hebbende leden (als
brief) toegezonden werden, en aan de Nederlandsche pers - tenminste 25 door mij
aan te wijzen couranten., en dat het bestuur van Arti die pers opname van die
excuses zou vragen.
Want, indien deze excuses niet publiek zouden worden, zou ik er niets aan hebben.
[2:4]
Nog eens, ik verzoek u dit alles slechts als mensch en doe alléén een beroep op
uw gevoel voor recht en waarheid.
Mocht u zich liever buiten deze zaak wenschen te houden, dan zal ik UEd. dat
niet kwalijk nemen. Maar ik zou dit dan toch gaarne van u willen vernemen.
Want ik kom alléén tot u met dit geval, om uw persoon. Ik zou niet gaarne hetzelfde
schrijven of zeggen tegen één van de andere Arti-menschen... - van wien ik geen
enkele vertrouw.
Mocht u dus zich niet met deze zaak wenschen te bemoeien dan zal ik het er
voor houden dat het verder on-mogelijk is langs deze - minnelijke weg - recht van
Arti te verkrijgen, en - zal ik verder weten wat mij te doen staat.
In ieder geval hoop ik dus eenig bericht van UEd. te mogen ontvangen
Met de meeste Hoogachting en excuses voor de moeiten die ik u geef -, bij voorbaat
dankend
Uw dw. dr.
ThMolkenboer
[3:5]

Concept A. van een brief door het bestuur van Arti aan mij te zenden Aan Den WelE Heer Th. M. - - enz.
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ij.

Het bestuur van de M Arti et Amicitia te Amsterdam verklaart hierbij dat zij de
beschuldiging in haar schrijven van 10 October 1912 aan UEd gericht, vervatt,
luidende:
[begin inspring]
‘aangezien bestuur en commissie leden overtuigd zijn dat het geen door u in het
inzendings billet als beeldhouw werk (getiteld Eva Aeterna) is vermeld voor een zoo
belangrijk gedeelte uit een samen voeging van natuur afgietsels bestaat dat hier
van een kunstwerk geen sprake is’.
[einde inspring]
geheel en on voor waardelijk terug neemt.
Zij dit doet, onder aanbieding, zoo wel voor zich zelf als voor de verschillende
leden die in deze zaak zijn betrokken geweest, van de meest welgemeende
verontschuldigingen voor de belediging die in bovenbedoeld schrijven was vervat,
en voor de onaangename gevolgen die deze zaak voor u heeft gehad.
Tevens verzekert zij u dat zij gaarne alles er toe wil bijdragen om nawerking, die
deze questie voor u alsnog heeft of hebben mocht, ongedaan te maken.
Namens het bestuur van Arti.
etc. etc.

[4:6]
Concept B. Brief door B. Hesselink mij te zenden
Den WelE Heer Th. M. - - enz.
De ondergeteekende, B. Hesselink, Beeldhouwer te Amsterdam, verklaart, zoo wel
ij.

in zijn qualiteit als bestuurslid van de M A. et A., zoo wel als beeldhouwer, de
beschuldiging geheel en on voor waardelijk terug te nemen, die, ook op zijn advies,
in een schrijven van 10 October 1912 namens het bestuur van A. et A .aan den
Heer Th. M. - werd gericht, in welk schrijven den Heer Th. M. beschuldigd werd zijn
op najaars tentoonstelling ingezonden beeldhouw werk, de levensgroote figuur Eva
Aeterna, voor het allergrootste deel op de natuur afgegoten te hebben.
Ondergeteekende doet dat met de aanbieding van de meest welgemeende
excuses voor de aangedane belediging en voor de onaangename gevolgen die
deze zaak voor den Heer Th. M. gehad hebben, en staat hem toe van dit schrijven,
waar het hem noodig schijnt, gebruik te maken.
te onderteeken
Hesselink.
beeld houwer
[5:7]
ij

Concept C. brief door de M Arti te zenden aan de stem hebbende leden, en aan
de Pers. (bij deze laatste met verzoek tot plaatsing)
Aan de stemhebbende leden van Arti
(de Nederlandsche Pers)
ij.

Het bestuur van de M A. et A. heeft de Eer UEd hier bij mede te deelen dat zij haar,
in haar schrijven van 10 October 1912 aan den Heer Th. Molkenboer, kunstschilder
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en beeldhouwer te Amsterdam, uitgesproken beschuldiging als zou deze Heer het
beeldhouwwerk Eva Aeterna, voor het grootste gedeelte op de natuur hebben
afgegoten, heeft ingetrokken.
Zij heeft dit gedaan onder aanbieding van de meest welgemeende
verontschuldigingen aan den Heer Th. Molkenboer voor de belediging die in dit
schrijven was vervat, en voor de onaangename gevolgen die deze zaak voor ZEd.
heeft gehad, met de verzekering dat zij alles zal doen om de nawerking van deze
questie ongedaan te maken.
Hoogachtend
Het bestuur van Arti

Willem Witsen aan Anthonius Henricus Johannes Molkenboer
Plaats: Amsterdam
Datum: 11 september 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 11 Sept. 1916
Den WelEdelgestr. Heer
Th. Molkenboer
Alhier.
WelEdelgestrenge Heer,
Het was mij aangenaam in Uwen brief te lezen dat gij eenig vertrouwen heeft in
mijn persoon. Ik zal trachten U mijn inzichten in deze zaak, als ‘outsider’, volgens
mijn gevoel van billijkheid en recht uit een te zetten.
ij.

Het is zeer juist dat ik mij interesseer voor de kwestie tusschen U en de Maat
‘Arti’. Ik zie echter geen mogelijkheid om, op de door U voorgestelde wijze, deze
zaak op nieuw met eenige kans op succes te entameeren.
In de eerste plaats schijnt het mij toe dat de ‘onaangename gevolgen’ die deze
zaak voor U gehad hebben, niet te
[1:2]
ij.

wijten zijn aan eenige leden der Maat , maar aan de publiciteit die U zelf er aan
gegeven heeft. Bovendien komt het mij voor dat het voor U niet moeielijk moet zijn
om een proef te geven van uw bekwaamheid als beeldhouwer, waarmede U het in
uwe hand heeft om de monden te snoeren van uw vijanden en het bewijs te leveren
dat men U ten onrechte beschuldigd heeft. Als U dit bewijs wilt leveren kan ik U de
verzekering geven dat ik de eerste zal zijn om er op aan te dringen dat U
verontschuldigingen worden aangeboden. Daartegen over verlangt gij van ‘Arti’ het
bewijs dat U afgietsels zou hebben gebruikt. Naar mijn gevoelen verlangt gij het
onmogelijke om de eenvoudige reden dat het niet te bewijzen is. De commissie
handelde naar haar overtuiging
[1:3]
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gebaseerd op het oordeel van deskundigen. De overige leden sloten zich
begrijpelijker wijze bij dit oordeel aan. Het zou nog iets anders zijn geweest als U
toen bekend had gestaan als beeldhouwer. Dit was echter niet het geval en m.i.
kunt U niet verlangen dat de commissie leden meer vertrouwen hadden in U dan
in hun voorzitter, wiens vak het gold. Dat men twijfelde aan uw bekwaamheid als
beeldhouwer hebt gij zelf aanvankelijk niet opgevat als een beleediging.
Ware dit zoo dan hadt ge ongetwijfeld geweigerd de verklaring die men van U
verlangde te teekenen. Had men, nadat ge deze verklaring schriftelijk gaf, uw beeld
niet willen exposeeren dan hadt ge U met recht beleedigd kunnen gevoelen. Dit is
echter niet gebeurd en de commissie kon uw beeld voor de tentoonstelling
aanvaarden, niet zooals U zegt ‘willens en wetens bedrog toelatende’ maar omdat
krachtens uwe handteekening zij geen verant[1:4]
woordelijkheid op zich nam.
Aangenomen dat prof. van Hove zich heeft vergist en U ten onrechte van een
minder loyale handelwijze verdacht, dan heeft U het toch in uwe hand om te bewijzen,
wat ge kunt, niet in een wedstrijd waar op niemand als staande buiten de eigenlijke
kwestie, behoeft in te gaan, maar door het boetseeren van eenig werk naar Uw
eigen verkiezing.
Naar mijn gevoelen kunt U deze kwestie, die U erg moet hinderen, in 't reine
brengen, niet door heftig optreden waarmede niemand sympathie kan hebben en
waarmede ge niets bereikt en de vijandschap waarover U zich beklaagt slechts
wordt aangewakkerd, - maar door zelf mede te willen werken de bewijzen te leveren
dat U onrecht is aangedaan. Daarmede zou U de sympathie verwerven van velen
en voor U zelven de genoegdoening verkrijgen die ge op een andere manier
vruchteloos tracht te bereiken. Hiermede heb 'k U eerlijk en onomwonden mijn
meening gezegd en hoop dat na kalm nadenken, U tot het besluit komt in dezen
geest te handelen.
Met de meeste hoogachting
Uw dw.
W.

Theo Molkenboer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 september 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 14 September 1916
Aan Den WelEGeboren Heer Willem Witsen
Kunstschilder
Oosterpark 82
Amsterdam
WelEGeb. Heer,
Ik dank u ten zeerste voor uw uitvoerig en welwillend schrijven van 13 Sept. jl.
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Het is zeer waar dat ik vertrouwen stel in uw persoon als mensch, en dat ik mij
daarom in deze zaak tot u wendde.
U bekijkt de zaak dan ook, van uit uw stand punt van on-bedorven
gemoeds-mensch als u zelf schrijft: dat u de eerste zoudt zijn om te zorgen dat mij
verontschuldigingen werden aangeboden als ik een proef van mijn bekwaamheid
als beeldhouwer wilde geven waardoor ik zou bewijzen dat ik ten onrechte
beschuldigd ben.
Ik waardeer deze, uw mededeeling, ten zeerste. Maar... ziet u nu eens hoe de feiten
zijn.
I. Ik heb dat bewijs van mijn bekwaamheid willen geven door van Hove en Hesselink
uit
[2:2]
te dagen.
Men moet toch redelijkerwijze denken en begrijpen dat ik heelemaal stapel-gek
zou zijn dat ik zoo'n uitdaging niet zou doen als ik mij zelf niet absoluut zeker wist
in deze succes te zullen hebben.
Ik heb dus dat bewijs willen leveren door die uitdaging, door het werk dat ik dan
produceeren zou.
Maar - - - - men is daar niet op in gegaan - Van Hove antwoordde alléén met
scheldwoorden, Hesselink antwoordde alleên dat hij het in de vergadering zou
brengen! - - - en - - - als ik er in de vergadering mee kom schreeuwt Karsen mij toe
dat het er niet thuis hoort - - en u geeft hem gelijk.
Let dus wel: ik heb dat bewijs willen leveren.
En tweedens:
Ik heb dat bewijs geleverd, door nog vier van zulke beelden te maken, die in dit
jaar, nu juist - in Juli en Augustus - ongeveer zes weken publiek tentoongesteldzijn
- bij Voskuil op het Rokin - - - Ik heb 600 invitatie kaarten rondgezonden, ook, en vooral aan de Arti-leden - de
meesten zelfs als brief - Ook zijn er enkelen van dezen geweest - o.a. Breitner - Hesselink zond ik die kennisgeving van die expositie per aangeteekende brief - - maar hij kwam niet kijken - - - . - en de geheele pers zweeg
[3:3]

dit werk dood!
Zelfs de heele pers, het publiek, wordt thans door de idee beheerscht, die door
Arti in de wereld is gebracht, dat ik geen beeldhouwwerk maken mag.
Wat geeft het dus of ik de bewijzen zou willen leveren? Wat geeft het als ik die
bewijzen lever, zooals ik met deze expositie (in Juli jl.) gedaan heb.

Men wil die bewijzen niet
Arti wil die bewijzen niet.
Ze wil ze niet zien, niet accepteeren, ze niet kennen. Thans zoo min als in 1912.
Toen ook heb ik de meest eenvoudige en voor de hand liggende bewijzen
bijgebracht om te doen zien en geloven dat ik dat bewuste beeld zelf gemaakt had.....
maar ik loog in alles, het was toch niet waar, ik had iedereen omgekocht. enz. enz.
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Wat helpt het dus als ik die bewijzen zou willen leveren, als ik ze lever, als men toch
niets bewezen wil hebben.
Zoo er bij Arti de goede wil was om te geloven dan had zij al meer dan lang moeten
gelooven, en zich fatsoendelijk tegen over mij moeten gedragen..... maar men wil
niet - Arti wil niet..... en dat alléén omdat het tegen mij gaat. Zou ze zich tegen over
een van de andere leden vergallopeerd hebben... dan zou ze
[4:4]
zeer zeker al heel lang amende honorable gedaan hebben - - Maar tegenover mij
behoeft dat niet.
Als u dàt eens met uw gevoel voor wat past en voor wat fatsoendelijk is beoordeelde
--Maar dat is toch eigenlijk niet de juiste en de ware weg om deze zaak te beoordeelen.
Ofschoon ik een beroep gedaan heb op uw persoon als fatsoendelijk mensch
meen ik toch dat het verkeerd is dan de zaak alléén van een gevoels standpunt te
bekijken.
Ik deed meer nog een beroep op uw redelijkheid en gevoel voor recht.
Ik wensch niets dan recht.
Het is geen artistieke questie, maar een van recht.
En - daarom is de eenige mogelijke wijze om deze zaak te bekijken, en tot een
oplossing te komen, deze:
I. Arti heeft mij in een brief van 10 October 1912 uitgemaakt voor een bedrieger.
Zoolang die beschuldiging niet formeel is in getrokken, en de noodige
verontschuldigingen zijn aangeboden blijft die beschuldiging bestaan.
II. Door het feit zelf dat Arti zegt dat beeld wèl op de tentoonstelling te hebben
willen toelaten - waarvan zij mij echter nooit bericht zondt - vervalt die beschuldiging
niet.
[5:5]
Als Arti meent dat dàt het geval is, dan is haar wijze van doen kwajongens-achtig.
Wèl iemand een beledigende brief te durven schrijven zonder eenig bewijs, en
dan niet den moed te hebben die beschuldiging in te durven trekken, maar de zaak
op een keuken-meiden manier te willen verhanselen.. - dat is misselijk.
III. Indien Arti dat beeld toch toeliet, toen ik die verklaring gegeven had, had ze
meteen mij verontschuldigingen moeten aanbieden. - of: ze geloofde mijn verklaring
toch niet - Dit laatste blijkt zoo te zijn - ... want nog altijd gaf ze geen
verontschuldigingen.

Ik blijf dus op het standpunt dat Arti nog steeds mij voor een bedrieger aan ziet, en
dat de zaak niet uit kan zijn voor dat Arti haar verontschuldiging aanbiedt - enz.
IV. Toen Arti dus het beeld wèl toeliet maar géén verontschuldigingen aanbood, liet
ze dus willens en wetens bedrog op de tentoonstelling toe.
U zegt dat dat bedrog dan voor mijn rekening kwam - - - - omdat ik die verklaring
geteekend had.... dat is zoo. Maar wat is dat voor een standpunt. Dat beeld kwam,
of het bedrog was of niet, toch voor mijn rekening, maar het kwam eerst recht voor
rekening van Arti toen ik die verklaring onderteekend had, en Arti die eigenlijk toch
niet accepteerde,
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want ze maakte géén excuses.
Bovendien.. - .. - wordt dan in Arti alle bedrog toegelaten als de inzender het maar
totaal voor zijn rekening neemt? - Wat is dat voor een stand punt?
Maar thans het hoofd punt.

Arti heeft mij beschuldigd. Arti moet dus bewijzen!!!!!.
Het zou tegen alle rechts-begrip en alle redelijkheid zijn dat ik, als beschuldigde zou moeten bewijzen dat de beschuldiging die de eerste de beste tegen mij in wil
brengen, niet waar is.
Die beschuldigd heeft de plicht te bewijzen!
Dat is de eerste regel van alle recht.
Ik behoef niets te bewijzen!
En - dat is juist het eigenaardige in uw brief dat u de zaak zoo omdraait, en dat u
mij zegt dat ik dan maar eens het bewijs moet leveren, en dat zelfs zegt op een
wijze alsof men dan in Arti wel toeschietelijker zou zijn.
Ik behoef niets te bewijzen. Arti moet bewijzen.
[7:7]
En - er is een tweede hoofd zaak - en dat is: Dat ieder beschuldigde voor de wet
en voor het recht on schuldig is zoolang zijn schuld niet is bewezen.
Spreekt u hier maar eens over met iedere advocaat of met ieder mensch die redelijk
denkt. Ik heb een beroep gedaan vóóral op uw redelijkheid, mijnheer Witsen, en
niet alleen op uw goede hart en uw eerlijkheid.
Want zelfs met de beste wil en zuiverste bedoelingen kan een mensch nog zeer
onredelijk zijn.

Alléén met redelijkheid bereikt men in deze zaak iets.
Welnu dan: Arti beschuldigd.
Arti moet bewijzen.
En: zoolang Arti niets bewezen heeft ben ik absoluut onschuldig.
Zoo handelen de rechters, de nederlandsche wet, en alle redelijke en fatsoendelijke
menschen zelfs tegen de grootste boeven.
Alleen maar: Arti handelt niet zoo. Zij heeft mij een brief met beledigingen
geschreven - - zonder van te voren eenig bewijs te hebben.
Zij heeft mij uit gescholden en op de ploertigste
[8:8]
wijze bejegend, zonder eenig bewijs of grond voor haar hoogst on hebbelijke wijzen
van doen tegen over mij te hebben.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Arti heeft zich in deze zaak alléén gedragen zooals een on-opgevoed mensch
doet, als een kwajongen, die raast en scheld tegen ieder die hij verdenkt.

Arti moet bewijzen - - of haar verontschuldigingen aanbieden.
Dat is het eenige stand punt.
Bovendien, hoe zou ik Arti iets kunnen bewijzen.
Als zij bewijzen had willen hebben, had willen aanhooren, dan had ze die al tien
dubbel gehad in de verschillende dingen die ik aangevoerd heb, ofschoon ik dat
heelemaal niet had behoeven te doen.
Maar ik kan Arti toch niets bewijzen. Ze accepteert niets van mij.
Dit weet ik bij ondervinding.
En - - - ik ben al genoeg uitgescholden, al genoeg als een oplichter en god weet
wat voor kwaaddoener uitgemaakt dan dat ik in die kring mij er nog ooit aan zou
wagen te trachten bewijzen te leveren.

Het is 't moeielijkst menschen te doen hooren, die niet hooren willen!
[9:9]
Want - daar komt alles op neer:
Het mag niet waar zijn!
Arti wil de waarheid in deze niet publiek en bekend gemaakt hebben, niet alléén
om het miserabele figuur wat ze dan maken zou, maar ook en vooral omdat het
tegen mij gaat.
De Joden vereeniging Arti zou niet gaarne bak zeil willen halen tegen die drie dubbele
Jesuïet waarvoor zij mij houdt.
Dat is de heele zaak.
En.. bovendien komt er de persoonlijke angst voor zijn reputatie als artist van
Hesseling bij - en eveneens de angst voor hun reputatie van een paar andere
Arti-menschjes... en Arti-gros-bonnets! - U persoonlijk staat daar buiten!
Verder schrijft u: dat ik het on mogelijke verlang ‘als ik wil dat Arti het bewijs levert
dat ik afgietsels gebruikt heb... omdat dit niet te bewijzen is: . Welnu - daar hebt u 't al..
Als Arti niets bewijzen kan moet ze ook niets insinueeren.
Mij dunkt, dat is heel eenvoudig.
[10:10]
Indien deze heele zaak van Arti tegen mij op touw is gezet, zooals u zegt, op
instigatie van de deskundigen - in casu Van Hove en Hesseling - dan, zijn zij toch
niet erg deskundig geweest.
Bovendien is de wijze waarop ze dan de zaak entameerden in hooge mate op
vijandelijke basis.
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Want: Het beeld heeft een week in de zalen van Arti gestaan vóór ik die brief kreeg
dat het afgietsel was.
Waarom heeft men een week lang noodig gehad om dat te zien, terwijl Hesseling
tegen mij zei dat men het direct gezien had.
Daar steekt dus meer achter.
En dan: als men dan al twijfelde, waarom heeft men dan niet de fatsoendelijke
weg gekozen en heeft men mij niet om inlichtingen gevraagd. In die heele week
was er meer dan tijd genoeg voor.
Maar neen . - - zonder bewijs.. alleen op het zeggen van die zoogenaamde
deskundigen begon men direct mij te beschuldigen, en - - - zich te gedragen alsof
die beschuldiging volkomen op waarheid berustte.
De wijze waarop deze heele zaak door Arti behandeld is, is geheel en al een
vijandige.
En - nu Arti nog zelfs na vier jaar die zelfde houding blijft volhouden, blijkens
[11:11]
wat er thans met deze zaak gebeurd, bewijst meer dan genoeg dat deze hele questie
in haar ondergrond niets is dan een wraakneming van de Joden-vereeniging tegen
den Paap.
- - - - en thans heeft Arti, collectief, noch individueel den moed en het karakter om
ongelijk te bekennen en gedane onrecht goed te maken.
Maar er is nog meer - En.. dit nog naar aanleiding van uw verdere opmerkingen.
I. U zegt: de experts verklaarden dat zij het beeld voor afgietsel hielden omdat ik
niet bekend stond als beeldhouwer.
Eerstens kon van Hove geweten hebben dat ik mijn heele leven lang geboetseerd
heb.
Maar tweedens stond ik bekend als fatsoendelijk mensch. En - dat moet alles
gezegd hebben.
Zou men zich op die zelfde wijze tegen van Hove of Hesseling gedragen als één
van hen plotseling met een schilderij voor den dag gekomen waren.
Immers neen!
Nog eens . - - Het ging hier tegen mijn persoon... en dat bepaalde de houding,
een houding die men zich wel wachten zou tegen één van de andere leden van Arti
aan te nemen.
[12:12]
II. Verder schrijft u dat, indien ik dien twijfel aan mijn bekwaamheid opgevat had als
een belediging, ik geweigerd zou hebben die verklaring te onderteekenen.
Ik kan hier uit duidelijk zien dat u niet bij heel die affaire tegen woordig is geweest,
en, dat men u de zaken zeer verschillend heeft voorgesteld en verteld.
De zaak is dat ik aanvankelijk wèl geweigerd heb die verklaring te teekenen.
Ik zei dat ik - door mijn onderteekend inzendings billet al genoeg zaam verklaard
had dat ik het beeld zelf gemaakt had, en het nog eens mondeling herhaalde, maar
géén bewijs teekenen wilde.
Toen had u bij die bende tegen woordig moeten zijn, hoe ik toen aan geblaft werd.
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Dat waren: Reicher, Breitner, Monnikendam, Frankfort, Hesseling 't Hooft en nog
een paar.
Toen ik zei dat ik niet teekenen wilde toen vonden ze daar eerst recht het bewijs in
dat ik bedrog had gepleegd, en de scheld partijen braken dubbel los.
Toen ik dus door die houding gedwongen was, zei ik dat ik wèl teekenen wilde,
maar dat Arti dan ook haar beschuldiging in moest trekken. Dat heeft Arti niet ge[13:13]
daan. - Ik kan zelfs uit mijn copie boeken aanwijzen, uit brieven uit dien tijd, dat Arti
- en speciaal Reicher als Secretaris - nog aldoor maar een onhebbelijke toon tegen
mij bleef aanslaan... ondanks de verklaringen die ik geteekend had.
U ziet dus: al die verklaringen mijnerzijds werden toch niet geloofd.
Men geloofd ze thans nog niet.
Al mijn bewijzen, die ik bijbracht en wilde bijbrengen, alle menschen die ik zei dat
men maar vragen moest - dat alles was niet waar, ik loog altijd, ik had iedereen
omgekocht.
Nog dit over het feit dat het beeld wèl in den catalogus vermeld staat, maar niet
geëxposeerd werd.
Dat komt door de schuld van den secretaris. De brief van Arti aan mij ontving ik
Vrijdag 's morgens, 10 uur - 11 october 1912. Ik had daarna, bijna den geheelen
dag al dat ge-vecht met die commissie van de kunstzalen.
Tegelijk schreef ik op 11 october een brief aan het bestuur van Arti waarin ik
verontschuldiging vroeg voor de mij aange[14:14]
dane beschuldiging - en het eventueele terugtrekken van mijn inzending afhankelijk
stelde van die verontschuldigingen.
Dat ik Zaturdag morgen (12 Oct.) komen zou om die verontschuldigingen in
ontvangst te nemen.
Op die volgende (Zaturdag) morgen echter waren 't Hooft en vooral Reicher
nog even onhebbelijk tegen mij.
Toen nam ik het beeld terug.
De catalogus zal toen dus al afgedrukt geweest zijn, maar Arti had mij nog géén
antwoord gegeven op mijn pertinente vraag.
Men heeft dus die catalogus niet gecorrigeerd... in de gedachte dat het wel los
zou loopen.
Wellicht echter was Vrijdag de catalogus al gedrukt - - want Zondags morgens
werd Arti geöpend....
Dat dus dat beeld wèl in de catalogus vermeld staat komt alléén door de
onbekooktheid van den secretaris.
Uit dit alles moge u blijken dat de heele wijze waarop Arti in deze zich tegen over
mij gedragen heeft noch collegiaal, noch fair, noch redelijk, noch fatsoendelijk is
geweest.
[15:15]
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En door de houding die zij thans nog steeds in deze aan neemt is dit voor mij een
bewijs te meer dat de werkelijke kern van deze zaak vóór alles een wraakneming
was, en is, waaraan dan tevens de figuur van Hesseling vast zit, die echter hoe
langer hoe misselijker wordt, naar mate hij en Arti zich meer obstinaat toonen om
er met alle geweld niet toe te willen besluiten om fatsoendelijk te willen zijn.
Maar, hoe meer zij tegen spartelen, hoe droeviger hun figuur zal worden bij wat ik
thans ga ondernemen.
U zegt dat de vijandschap, waarover ik mij beklaag, nog erger zal worden, als ik ga
optreden met krachtige middelen.
Waarde Heer Witsen,
Erger vijandigheid dan men nu al tegen mij heeft is toch niet mogelijk.
Ik heb dus volkomen maling aan de houding die Arti, daarna, nog tegen mij zal
aannemen, of die de persoonlijke artisten tegen mij zullen stellen.
Erger dan het nu al is kan het toch niet. Ik heb, in deze, niets meer te verliezen.
[16: 16]
Bovendien - - al zou ik tien maal bewijzen dat ik dat beeld zelf gemaakt heb, en dat
met de meest onderdanige middelen... dan nog zou de houding van Arti niet anders
tegen mij worden.
Integendeel - Hoe meer of ik bewijzen zal dat ik dat beeld wèl maakte, dat Arti
on-waardig tegen mij optrad - - - hoe feller de haat tegen mij worden zal.

Want men wil niet dat het bewezen zal worden - - - - want dan was daar meteen
mee bewezen dat van Hove en Hesselink als experts geen cent waard zijn - - - en
dat Arti zich tegen over mij op de meest ignobele wijze gedragen heeft.
En - dat wil men immers nooit.
Al die zoo genaamde lievigheid waarover u in uw brief schrijft is dus immers, van
de kant van Arti niets dan schijn.... men wil niet dat de waarheid aan het licht komt!
--Als men dat wèl gewild had, wèl wilde - - dan was de zaak immers reeds lang
afgeloopen..
Maar - - dat is ze nog niet.
En - dat zal Arti ondervinden.
Met alle Hoogachting voor uw persoon
[tt[?]
ThMolkenboer

Theo Molkenboer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 september 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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Amsterdam 15 September 1916
Den WelEGeb. Heer Willem Witsen
Kunstschilder
Ooster parkstraat 82
Amsterdam
WelEGeb. Heer,
Ik heb de Eer UEd. mede te deelen dat ik u heden (of morgen) een uitvoerig
schrijven zal toezenden als antwoord op uw briefje van 13 dezer.
Ik verzoek u er wel op te willen letten dat ik, geheel overtuigd van uw persoonlijke
zuivere bedoelingen en wil in deze, niet zoozeer een beroep doe op uw gevoel als
wel op uw verstand en uw redelijkheid.
En tweedens, dat u zich toch de dingen in deze zaak voor moet stellen zooals ze
zijn.
Mocht u, na lezing van mijn schrijven, nog over deze zaak met mij mondeling
willen spreken, omdat anders het geschrijf misschien te lang zou worden, dan ben
ik zeer gaarne bereid u hier over verder, bij u, te komen inlichten - opdat, zooals ik
herhaal, toch vooral de redelijke behandeling van deze zaak niet zou verwateren.
Met alle Hoogachting
Uw d.
Th Molkenboer

Th. Molkenboer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 september 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 19 September 1916.
Den WelEdelGestrengen Heer Willem Witsen.
Kunstschilder
82 Oosterpark Amsterdam
WelEGestr. Heer,
Moet ik uit den toon en uit den inhoud van uw schrijven van 17 dezer besluiten
dat u eenigsins verstoord op mij is? - Zoo ja - waarom? - om den inhoud van mijn
schrijven van 15 september j.l. waarin ik de kern en de achtergrond van de questie
tusschen mij en Arti uiteenzette.
Zoo dat de redenen van uw verstoordheid zijn, zoo de waarheid die ik daaromtrent
uiteen zette, de redenen van uw verstoordheid zijn, en dat wel, volgens uw eigen
schrijven, omdat u zulke goede vrienden met eenige dezer Heeren is .. - dan mag
ik u zeker wèl zeggen dat uw standpunt, van uit een gevoels oogpunt zeer prachtig
is, maar - - - - niet geheel objectief.
Ik vroeg u juist deze questie zakelijk te willen bekijken - - - en u zegt zelf dat u ze
alléén bekijkt van uit het standpunt van uw vriendschap voor zekere personen. Dat díe vriendschap uw richtsnoer in deze questie is - - - - iets wat u thans betuigd
nu het blijkt dat die vrienden daden tegen over mij deden die, minstens gezegd,
hoogst onrechtvaardig zijn. Zoudt u niet juist om die vriendschap een tegen
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overgestelde houding in deze, ten bate van uw vrienden aan kunnen nemen - - om hen behulpzaam te zijn in het maken van een eervolle terugtocht ..... in
[1:2]
plaats van hen door uw vriendschap te stijven in hun onrechtvaardigheid - zoudt u
niet - als ware vriend, hun werkelijke figuur meer en beter eer doen door hen tot
recht-doen aan te sporen, in stede van hen, zooals nu - om der wille van de
vriendschap - - in hun onrecht te harden. Hun figuur redden zij alléén door eerlijkheid
- - - en het is eervoller gedane onrecht te erkennen dan er met geüsurpeerde macht
tegen in te gaan.
Is uw standpunt van vriendschap voor hen niet hetzelfde als vijandschap tegenover
de anderen (in casu tegen mij)?
Waarom laat u de vriendschap, en de personen-questies, en het gevoel en de
Kunst niet buiten deze zaak, die zuiver alléén een questie van Recht is.
En men behoeft waarlijk niet geleerd, noch advocaat te zijn - of te willen schijnen,
om te voelen en te weten dat hij die iets insinueert bewijzen moet! - En - - insinueeren
- - en niet bewijzen - staat gelijk met uitschelden, al zijn de bewoordingen en termen
- - naar het uiterlijk - schijnbaar nog zoo hoffelijk.
Nog eens, ik verklaar gaarne uitdrukkelijk absoluut overtuigd te zijn van uw zuiver
gevoel, maar dat heeft niets met deze zaak te maken.
En dat u thans de basis van deze questie de vriendschappelijkheid wilt maken is
een bewijs te meer voor wat ik in mijn vorig schrijven uiteen zette - : - - de on
vriendschappelijkheid van Arti tegen over mij is de feitelijke oorzaak van deze heele
zaak!
Maar deze questie is, met deze mislukte poging een beroep op uw redelijkheid te
doen, nog niet uit.
Gelooft u mij ondertusschen met bijzonder Hoogachten
[uwdw[?]
ThMolkenboer

Willem Witsen aan Johan Hendrik van Mastenbroek
Plaats: Amsterdam
Datum: 20 september 1916
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
Amsterdam 20 Sept. 1916
Waarde Collega,
ij.

Als voorzitter van de commissie van beheer over de kunstzalen der Maat Arti &
Amicitiae heb ik de eer Uwe aandacht te vestigen op de uitgeschreven tentoonstelling
van aquarellen in October e.k. In het belang dezer tentoonstelling noodig ik U uit
een paar flinke aqua[1:2]
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rellen in te zenden, waarmede gij mij ten zeerste zoudt verheugen.
Met collegialen groet
t. à v.
Witsen.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [27 september 1916]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
Woensdag
Amice, Indien je wilt dat ik het portret hier laat bezorgen, zulks is zeer gemakkelijk.
Overigens kan het hier zoolang blijven staan als je wilt, het staat volstrekt niet in de
weg. Wel bedankt voor het vernissen. De studies zien er nu prachtig uit.
Ik hoop jelui ten spoedigste weer te zien,
hart. gegroet ook Marie
T. à t.
Isaac I.
Ik hoop dat het jelui hier bevallen is.

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 oktober 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
den

[den] 9

October [191]6.

Beste Wim!
Hierbij zend ik je maar even een afschrift van een briefje dat ik aan je zoon zond.
Het speet ons allen geducht - dit kan ik je wel zeggen - dat hij niet gelukkiger geweest
was. Maar je begrijpt wel, zoo'n examen, al is het nog zoo eenvoudig, is op cijfers
gebaseerd die bij hoofdelijke stemming en na beraad worden vastgesteld. Zonder
gevaar van onrechtvaardigheden te begaan, kan men van zulke cijfers niet afwijken.
En mij dunkt het resultaat had best anders kunnen zijn; want Erik teekent - hij heeft
het waarlijk van geen vreemden [1:2]
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met smaak en gevoel. Misschien vond hij het heele geval niet gemoedelijk genoeg
en ontstemde hem dit een beetje. Misschien ook lieten de opgave hem wat
onverschillig. Maar zoo iets moet er in het spel geweest zijn. Met den brief die ik
hem schreef licht je dit de zaak naar ik hoop voldoende toe. Het zal mij zeer
verheugen indien wij hem nog eens terug zien mogen en het resultaat dan zóó zijn
zal dat we allen tevreden zijn. Wanneer Gij den jongeman zendt, dan is dit immers
te verwachten!
Wees met Mevrouw hartelijk gegroet ook van de mijne.
Je vriend
Toon der Kinderen

Frans Coenen jr. aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 december 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam, 5 Dec. 1916
Waarde Mevrouw en Mijnheer Witsen,
Zoudt gij mij nu het genoegen willen doen Zaterdag a.s. aan mijn eenvoudig
koffiemaal te willen deelnemen?
Ik ben nu weer ‘wel’ en aanmerkelijk beter dan eenige weken geleden. Kunt gij
Zaterdag bij ongeluk niet, bepaal dan zelf eens een dag. Behalve
[1:2]
Dinsdags en Vrijdags kan ik eigenlijk alle weekdagen.
Met vriendelijken groet en hoogachting
uw dw.
F[r[?] Coenen

Willy Martens aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 29 december 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 29 December 1916.
Amice,
Dank voor uw inlichtingen betreffende door Gorter gezonden brieven aan Beatty
en Torchiana.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik ben het niet met u eens betreffende het beheer over de terugzending der
kunstwerken. Nu de Heer Torchiana is ingelicht omtrent de handelwijze van de Vries
zal hij wel zorgen, dat de Heer Ledeboer niet door de Vries bemoeilijkt wordt in zijn
werkzaamheden. Ik ben dus van oordeel, dat het door u bedoelde telegram niet
behoort te worden verzonden.
Zooals ik u schreef zal
[1:2]
de Vries geen kunstwerk mogen behouden, waarvan hij geen schriftelijk bewijs van
den maker zal kunnen overleggen; dat zal door den Heer Torchiana worden
gecontroleerd.
Na uw mededelingen is een vergadering natuurlijk overbodig.
Daar er op uw brief van 4 Januari geen adres-nummer stond vermeld heeft een
c

waarnemend besteller op de enveloppe abusievelijk het nummer 7 geschreven en
den brief op dat nummer in de bus geworpen. De bewoners van dat nummer zijn
dikwijls weken lang afwezig. Zoodoende is uw brief meer dan drie weken in de bus
blijven liggen alvorens
[1:3]
het abuis is ontdekt en toen eerst donderdag middag aan het Museum bezorgd.
door een oude dame, die van tijd tot tijd in het onbewoonde huis komt kijken.
Na Vriendschappelijke groeten
Willy Martens.

Onny van Spengler aan Marie Witsen-Schorr
Plaats: onbekend
Datum: 29 december 1916
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
29 Dec. 1916
Lieve Mevrouw,
Een dubbele felicitatie. Allereerst kom ik U heel hartelijk feliciteeren met Uw
jaardag en dan kom ik den Heer Witsen en U een heeleboel goeds en geluk
toewenschen voor 1917. Ik hoop zoo dat Meneer Witsen weer beter is en niet in
bed zijn nieuwe jaar moet beginnen. Zoo gauw ik weer in Amsterdam ben, kom ik
U iets brengen dat ik voor U gemaakt heb, maar
[1:2]
't is helaas nog niet heelemaal klaar, zoodat ik 't U niet kan zenden. Dinsdag komen
Lijsje en ik weer terug. L. is in Zeeland op ter Hoogen en maakt het gelukkig best.
O Mevrouw we hebben zoo'n mooi Kerst feest gehad met zoo heel veel stemming.
Jammer dat U er niet even was. Hebt U den zoon nog moeten afschrijven? En hadt
U ondanks de ziekte prettige kerstdagen? Als ik terug ben kom ik ook eens gauw
vragen wanneer ik nog eens mag komen poseeren.
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Dag lieve Mevrouw. Ik weet wel
[1:3]
dat ik Marie mag zeggen maar ik durf nog niet erg goed!! Misschien wel als ik U zie.
Heel veel liefs voor U beiden en dank voor alle prettige daagjes ik bij U heb mogen
zijn. Had ik verleden jaar ook niet gedroomd! En dat ik zoo'n portret van Lijsje zou
krijgen! Heb altijd 't gevoel dat ik daar niet genoeg den Heer Witsen voor kán danken.

Uwe
Onny v. Spengler.

[1917]
Johannes Carolus Bernardus Sluijters aan Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: [14 ? 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
A'dam Vrijdagavond
Hooggeachte Mevrouw Witsen,
Naar aanleiding van de zoo pijnlijke beschuldigingen, die ik Woensdagmiddag
van U te hooren kreeg (natuurlijk begrijp ik volkomen, dat het niet als zoodanig door
U bedoeld was) ben ik mijn lijstje van modellen eens nagegaan en heb ik inderdaad
den naam van Ella v.d. Stroom gevonden: adres Wilhelminastraat 9 huis. Dat heeft
mijn herinnering wakker geschud, ik ben onder mijn studies gaan zoeken en heb
werkelijk een studie gevonden (gekleed), die ik van bedoelde juffer gemaakt heb.
Zij heeft dus bij mij geposeerd (éénmaal) maar ik was het vergeten evenals haar
naam. Wanneer dat meisje iets ongunstigs durft beweren, omtrent mijn gedrag
jegens haar, dan zoudt U mij zéér verplichten met me dit precies mede te deelen,
opdat ik mijn maatregelen kan nemen. U
[1:2]
sprak echter van een vriendin van haar, die zich vooral over mij beklaagd had en
die vriendin zou misschien redenen kunnen hebben zich minder gunstig over mij
uit te laten. Die vriendin n.l. is een onzer vroegere dienstboden geweest (Ella v.d
Stroom is mij door bovengenoemde dienstbode als model aanbevolen) en die
dienstbode is door mijn vrouw het huis uit gejaagd, nadat mijn vrouw haar op
heterdaad betrapte..... op diefstal! Het is ons nog eens overkomen, dat mijn vrouw
een dienstmeisje wegens oneerlijkheid moest wegzenden en dat meisje heeft toen
aan haar ouders en haar vrijer verteld, dat ze weg geloopen was, omdat mijn vrouw
en ik haar tot onzedelijke handelingen hadden trachten over te halen. (Ze had b.v.
aan haar vader geschreven, dat mijn vrouw de sleutel van haar kamertje afhaalde
en dat ik dan 's nachts aan haar bed kwam om haar uit te schilderen, etc. etc.) Door
een heel bijzonder toeval zijn wij achter deze intrige gekomen. Het zou dus in dit
geval ook niet onmogelijk zijn, dat die vriendin van Ella
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[1:3]
v.d. Stroom (onze gewezen dienstbode dus) om een excuus te hebben voor haar
plotseling verdwijnen uit haar betrekking en om bij een nieuwe solicitatie een excuus
te hebben voor 't niet bezitten van goede getuigen, het verhaal is gaan opdisschen
dat zij door ‘mijnheer’ zoo lastig gevallen was, dat zij uit haar betrekking is moeten
vluchten. Schilders en vooral schilders, die nogal eens naakt schilderen zijn voor
zulke fantasiëen zulke dankbare gegevens!
Wanneer er praatjes over mij de ronde doen, dan ben ik U zéér dankbaar indien
U, door ze mij mede te deelen, me in de gelegenheid stelt me tegen laster te
verdedigen. Ik zou het echter nóg meer op prijs stellen, indien U mij die
beschuldigingen alléén wilde mededeelen. Zooals Woensdag, in een gezelschap
van verschillende menschen (zelfs van niet-artiesten) vond ik het erg hinderlijk zóó
te schande gemaakt te worden. Ik hoop, dat U dit laatste niet als een verwijt zult
beschouwen, ik ben te zeer van Uwe welwillendheid overtuigd, maar U hebt wellicht
gedacht, dat dergelijke verhalen mij niets
[1:4]
kunnen schelen.
Integendeel ik ben voor zulke dingen erg gevoelig.
Met verzekering van mijn gevoelens van Hoogachting en na beleefde groeten
Uw dw.
Jan Sluijters

Willem Witsen aan Herman Gorter
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [eind april 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Waarde Gorter,
Gaarne zou 'k je van dienst zijn maar 'k weet niet of 'k het cliché nog heb. Sints
12 jaren doe 'k niet meer aan fotografie en oude cliché's staan ergens in een kast.
- 't Is de vraag of 'k het vinden kan en of 't cliché nog goed is. - Op 't oogenblik heb
'k het erg volhandig, maar zal er naar zoeken zoodra ik gelegenheid heb en als 'k
't vind zal 'k 't je zenden. Als 'k mij wel herinner waren er meerdere.
Met hart. gr.
t.t.
WW

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [eind augustus 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Wim, Ik moet zeggen dat je er tegenwoordig rare liefhebberijen op na houdt. Te
Amsterdam probeer je, zonder succes, je voet af te snijden en in den Haag om je
aan stukken en brokken te laten vallen. Ik hoor dat je je zin niet heb gekregen en
dat
[1:2]
het zich bepaald tot een gebroken pols. De linker gelukkig en wat kneuzingen. Het
is te hopen dat dat een les voor je zal zijn om wat beter op je ledematen te passen.
Want ofschoon men het tegenwoordig ver heeft gebracht in het na maken, zijn toch
de origineele te prefereeren.
Met beste wenschen voor herstel
Breitner

[1:1]*
Groeten ook aan je vrouw.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [vóór 12 september 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik hoop dat je goed vooruit gaat. Ik wou je alleen maar melden dat als je soms je
zelf plaagt met het idee dat dat feest op 12 dezer niet kan doorgaan, je dat niet moet
doen. Want wat hinderd het nu of dat nu juist op dien dag is. Het kan immers
[1:2]
even goed later plaats hebben.
Ik hoop spoedig wat van te hooren. Is je vrouw nog altijd in de Haag? Ik hoor daar
niets van.
Met hartelijke groeten aan jelui beiden
t.t.
GHBreitner

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [na 12 september 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Amice,
Ik moet je nog wel bedanken voor de gelukwensch.
Tot mijn spijt kan ik morgen niet komen. Maar ik hoop de volgende week te kunnen
komen.
Met mijn hartelijke groeten ook aan Marie
t.t.
GHBreitner

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 23 januari 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 23 Jan. 1917.
B.W.,
Er moet voor een Leidschen professor een portret gemaakt worden, en nu wordt
mij gevraagd of ik weet waar een paar van jouw jongste portretten te zien zijn. Wil
je dat even schrijven? Ik zou ze zelf ook wel willen zien. Zoodra ik in Amsterdam
kom, kom ik ook zeker aan.
Hartelijke groeten voor Marie en een hand van
je
Arthur.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 februari 1917
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark
16 febr. 1917
Lieve Cobi,
Hartelijke gelukwenschen met den feestdag van morgen. Ik hoop dat je nu
heelemaal hersteld bent van de laatste ziekte en dat jullie een genoegelijk dagje er
van maakt. De tijden zijn er wel niet naar, maar je moet dan maar denken dat 't nog
veel erger kon, vooral voor ons in Holland; bovendien, er zullen wel weer eens
betere dagen komen ook, we moeten maar zien dat we er gaaf door komen. Er is
toch altijd nog zoo veel goeds en prettigs, als je je maar
[1:2]
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niet te veel uit 't veld laat slaan. Ik heb in den laatsten tijd niets van je gehoord en
misschien is dat wel een goed teeken. Trouwens ik ben je nog antwoord schuldig
op je laatsten lieven brief maar 'k heb 't altijd zoo druk met werk dat 'k er moeielijk
toe kom. Zooals gewoonlijk werk 'k altijd door, al is 't voor 't oogenblik alles voor
niks. Maar dat komt ook wel terecht. Van avond was Willy hier en hebben we zooals
gewoonlijk vrijdags, muziek gemaakt. De twee sonaten van Mendelsohn die we
nooit spelen; ze deden me zoo denken aan vroeger
[1:3]
aan 't Westeinde en Verhulst en Holmer. Weet je nog hoe die de d dur speelde? En
die in bes heb 'k voor eenige jaren met jullie in Diligentia gehoord van Hekking. Wat
was dat mooi! Waar Hekking nu zit? En of hij nog wel eens cel speelt? 't Zal heerlijk
zijn als hij weer heelhuids hier terug is! - Dat vechten moest nu maar eens uit zijn,
't draait toch op niets uit. Weet je wat hier gezegd wordt van de Duitschers? Dat ze
't nog zoo slecht niet hebben want de keizer schiet nog altijd bokken, de kroonprins
hangt nog altijd den gebraden haan uit, de agrariërs zitten nog altijd op de eieren,
[1:4]
de rijks kanselier bakt nog zoete broodjes en 't volk eet alles voor zoete koek op!
Tout cela! Maar dat zal je misschien in den Haag ook al gehoord hebben. Wij hebben
erg gesukkeld met 't gas dat niet branden wilde ('t is van daag in orde gekomen)
zoodat 'k den heelen dag met mijn winterjas werken moest. En alles zoo vreeselijk
duur en moeielijk te krijgen. Maar we hebben geen klagen, als 't niet erger wordt!
En ook dan! We moeten maar geduldig afwachten, Marietje is gelukkig wel en ziet
er uit als 'n roos. Ze feliciteert je ook hartelijk en wenscht je 't beste. In Mei moet 'k
in Rotterdam zijn maar geef 't plan van Ew. nog niet heelemaal op.
Hartelijke groeten van ons beiden ook aan allen en 'n zoen van
je
Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 22 februari 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum Donderdagavond
22 Febr. 1917
Beste Wim,
Morgen krijg ik voor enkele dagen een (schrik niet!) Duitschen vriend bij me
logeeren, aan wien ik me geheel zal moeten wijden, zoodat ik Zaterdagavond
bepaald niet zou kunnen. Misschien een week later? Want begin volgende week
ben ik in Rotterdam.
Ik heb nog veel over de aangelegenheid gepeinsd, maar kan nog niet tot een
goeden kijk er op komen, want wat ik je a prima vista als mijn indruk meedeelde,
bevalt mij nu toch bij nader inzien ook niet meer. Ik vrees namelijk toch wel, dat, als
de artiesten de zaak zelf ter hand nemen
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[1:2]
maar de kunstvrienden, achter hen staande, toch eigenlijk het gelag moeten betalen,
- dat de zaak dan mank zal gaan, en de élan er niet zoo goed inkomt. Trouwens dit
was ook eenigszins jouw eigen bezwaar! Waar ik wèl bij blijf is, dat we niet aan
zoo'n algemeene circulaire met een massa namen er onder mogen doen, zoo een
à la Balbian en Rössing, bedoel ik. Misschien was het toch wel goed, zooals jij eerst
wilde, een klein comité van artiesten en kunstvrinden bijeen te roepen en alles door
persoonlijke, mondelinge actie te laten gebeuren. Maar heel duidelijk zie ik de zaak
toch nog niet voor elkaar, en ik verwacht veel van jouw nadere overwegingen.
Met beste groeten van huis tot huis
t.t.
Janpiet

Elizabeth Boddaert aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [24 februari 1917]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Zeer geachte Heer Witsen,
Hoe spijt het mij, dat U denkt, dat ik wantrouwen koester. In dit geval treft mij dat
niet, want, als U mij kunt gelooven?, heb ik er geen seconde aan getwijfeld, of U
zoudt het tot een goed einde brengen. Maar alles in aanmerking nemende, vooral
ook met het oog op
[1:2]
de

den ontginningstoestand van het 3 Tehuis, is het beter, dat Onny niet langer
poseert: het maakt haar zenuwachtig haar plichten half te vervullen en het is
merkbaar aan alles, dat het ongunstig op haar werkt. Ik was bereid haar af te staan,
maar acht het beter in háár belang dit nu niet te doen.
Ik verheug mij ontzachelijk op het portret, kan het haast niet meer afwachten.
Met onze groeten aan M. en U
E. Boddaert.

Onny van Spengler aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [28 februari 1917]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Zeer geachte Heer Witsen,
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Ik was zoo graag vanmorgen eventjes aangefietst, maar werd helaas op dat
beroerde distributie bureau zoo lang opgehouden dat het weer te laat was en om
half 4 moet ik ook weer ergens zijn. 't Is heusch geen onwil van me; 't is zoo
beestachtig druk dat ik haast niet weet hoe ik er kom.
U moet niet al die gekke
[1:2]
dingen zeggen. U weet wel dat ik 't poseeren op zich zelf heerlijk vond en ik kan U
nooit genoeg zeggen hoe ontzaglijk lief ik 't van U vind, U al die tijd en werk aan mij
gaf en zoo'n eer!! Maar U weet ook wel dat 't gevoel van andere dingen ervoor te
laten, me gek maakte. Ik was misschien vreeselijk onaardig die Vrijdag. Dan spijt
het me zoo héél
[1:3]
erg. U moet maar denken ik overprikkeld was door allerlei dingen die zich in mijn
e

kop ophoopten. Heerlijk dat L. het de 11 krijgt. Ik zal het niet vertellen. Komt U dan
zelf 's middags theedrinken? Hebt U zoo half beloofd. Ik beloof U vast dat als 't later
eens gaat, ik graag nog zoo dikwijls 't gaat en U wilt, nog eens voor Uw eigen
portretje zal poseeren
[1:4]
maar ik weet heelemaal niet wanneer.
e

Wat zal L. méér dan vreeselijk blij zijn de 11 .
Heel veel liefs ook voor M. en ik kom eens heel gauw. Slaap vooral goed!! en
wees niet boos op me!

Uwe
Onny.
Tehuis half 2.

Elizabeth Boddaert aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [10 maart 1917]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Zeer geachte Heer Witsen,
Wat een heerlijke verrassing! Onny zweeg als het graf en 't was dus een volkomen
surprise! Ik kàn nog niet gelooven, dat het nu mijn eigendom is, 't is te prettig!
[1:2]
Mag ik morgen even komen bedanken? of schikt dat slecht? Als ik niets hoor, neem
ik aan, dat het U schikt. Ik verlang er naar U te kunnen danken. Ellendig dat U weer
ziek bent.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Met veel groeten van ons beiden ook aan Marie
Elizabeth Boddaert.

Elizabeth Boddaert aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 maart 1917
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]

11 Maart 1917.
Zeer geachte Heer Witsen,
Van morgen in alle vroegte zijn Onny en ik naar beneden geglipt (onze dienstbode
was naar de kerk) om het portret te zien. Het is prachtig! en het doet zóó mooi in
mijn kamer, als wachtte die daarop. Ik kan U niet zeggen hoe blij ik ben en telkens
denk ik: wat is er ook weer voor prettigs? en dan daagt het in mij: o ja het portret.
[1:2]
Hoe kan ik U genoeg danken, en hoe hebben wij U gehinderd! Toch, met mijn leeken
verstand, geloof ik, dat het mooi is geworden en het een Kunstwerk van Groote
waarde is. Ik weet best, dat mijn oordeel geen waarde heeft, maar kan ik niet intuïtief
begrijpen, dat het mooi is? In elk geval zal ik er altijd blij mee zijn en U dankbaar!
Mij zat altijd mijn eigen portret dwars en nu is dit een heerlijke oplossing.
[1:3]
Het is voor mij ook een souvenir aan den poseer tijd en ik herinner mij graag het
allereerste zitten op den Overtoom met An.
Onny is ook verrukt en zoo lief vind ik het, dat U het hebt afgeschilderd, zoodat
ik het heden, 11 Maart, in mijn bezit heb. Voor mij is deze datum van beteekenis.
Ik dank U voor Uw goede wenschen. Mijn werk is heerlijk en ik hoop nog tal van
jaren mij
[1:4]
te mógen geven aan al die ongelukkigen!
In gedachte nogmaals dank!
Veel liefs aan Marie
Elizabeth Boddaert

de rozen zijn schitterend!

Onny van Spengler aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [11 maart 1917]
Verblijfplaats: KB 79 E 42
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[1:1]
Lieve Meneer Witsen,
Geen deftig genoeg begin, maar dat ‘Hoog geachte’ verveelt me zoo en dat ik U
hoog acht, weet U langzamerhand wel.
Lijsje is bezig U te schrijven en ik kan niet laten er een klein krabbeltje bij te doen.
Ben er minstens net even blij mee als L. en kan er U niet genoeg voor bedanken
[1:2]
en ook voor al die heerlijke poseer-uurtjes. Want al was ik op 't laatst wanhopig
lastig voor U en zoo onrustig, toch heb ik zoo'n echt prettige herinnering aan alles.
Ben ook zoo van Uw atelier gaan houden. 't Was zoo'n deceptie Uw brief vanmorgen.
We hadden al zoo'n mooi plannetje gemaakt om vanmiddag met een auto te komen
en te probeeren om M. en U mee te krijgen om eventjes te kijken hoe
[1:3]
het hangt en of het goed hangt. Vanmorgen toen ik L. ging wakker maken konden
we het niet meer uithouden en zijn eventjes in onze nachtponnen naar beneden
gegaan om te kijken of het er heusch nog hing.
Naar, dat we nu een heele week moeten wachten om U te komen bedanken. En
we kunnen 't haast niet meer uithouden, U hier te hebben. Misschien
[1:4]
bent U beiden Zondag wel zoover beter, dat we 't kunnen omdraaien en U hier komt.
Wat zal dát een opoffering voor U zijn, Stumper!!
Wees nu maar voorzichtig. Zoo lief van U dat U 't toch afgemaakt hebt. Morgen
vieren we het op 't tehuis en ik heb een operette!! ingestudeerd met de kinderen.
Sneeuwwitje.
Dag Meneer Witsen. Heel veel liefs voor Marie en U en ontzaglijk veel dank
Uwe
Onny.
Zit op den grond te schrijven!

Onny van Spengler aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 maart 1917]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Lieve Meneer Witsen, Vanmorgen kreeg ik Uw brief. Ik wist wel dat het vreeselijk
voor U is iets niet af te kunnen maken en ik begrijp dat U 't niet kunt begrijpen en
me zoo ondankbaar moet vinden. Volgende week heb ik een week vacantie. 't Liefste
zou ik hier blijven en dien tijd er aan geven, maar dat is onmogelijk. Ik zou U zóó
graag helpen dat U 't wel kunt exposeeren en er iets goeds van maken. 't Moet zoo
ellendig
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[1:2]
voor U zijn. U schrijft nog 2×. Is dat zoo? Vraagt U dan ronduit aan Juffr. Batavier
om me 2 heele dagen ‘verlof’ te geven a.s. Maandag en Dinsdag (als U wilt en kunt).
Maar U moet het buiten me om vragen want ik begon er vanmorgen over en toen
ging ze er niet op in zeggende dat het toch wel niet bij 2 dagen zou blijven. Als U 't
zelf ronduit vraagt geloof ik niet dat ze er dezen Maandag en Dinsdag bezwaar
tegen kan hebben. En dan den
[2:3]

heelen dag. Het is tot 6 uur licht. Of laat Marie het haar vragen als U 't zelf vervelend
vindt. Ik zou U zoo dolgraag helpen. Heusch niet alleen om L. het goede portret te
2
bezorgen maar om U iets af te laten maken. Ik begrijp 't volkomen, denk niet dat
2
het willekeur was, dat ik
[2:4]
een eind maakte aan 't poseeren. Ik vond het zelf aan de ééne kant ellendig. Maar
zoo zie ik er een gat in. Ik bedacht direct na 't lezen van Uw brief om te vragen of
U me Maandag en Dinsdag kondt hebben, maar ik dorst het niet proponeeren aan
Juffr. Batavier. Haar adres is Valeriusstraat 83. In ieder geval komt U Zondag.
Veel liefs aan Marie ook van L.
Uwe
Onny.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 22 maart 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 57; microfiche nr.
105/137

[1:1]
v.h. 22 Mrt. 1917
Beste Jan Piet,
Zou je a.s. Maandag avond kunnen? Dan komt Gerdes ook. Je hadt wel eerder
van mij gehoord maar 'k heb te bed gelegen met bronchitis. Schrijf me even of je
kunt.
Met hartelijke groeten aan je vrouw en jezelf van ons beiden
je
Wim.

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 28 maart 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Bussum 28 Mrt. 1917
Beste Wim,
Zoo gauw laat ik me nog niet afschrikken. De Heer Voûte heeft het, naar ik
verneem, wel werkelijk heel druk, maar we moeten toch probeeren hem nog te
vangen. Daarom zal ik hem nog eens, naar alle regelen der kunst, een brief schrijven,
hem vragende mij een oogenblik te willen ontvangen! En dat wou ik dan liever vóór
ik Chr. van Eeghen vraag. Als Voûte nog wil, moet hem de commandostaf worden
aangeboden.
Nog iets. Zou het niet goed zijn als je Eilers eens vertrouwelijk meedeelde dat we
met eenige actie begonnen zijn? Toen ik hem polste heb ik
[1:2]
hem gezegd toen nog niet te mogen bekennen wat er in de maak was. Maar nu zou
het toch, dunkt me, daar hij feitelijk de zaak wel gezind is, loyaal zijn, hem van den
stand van zaken op de hoogte te stellen. Hij zal ons ongetwijfeld van het allergrootste
nut kunnen zijn. Er is geen haast bij. Maar misschien is het toch beter dat hij van
niemand anders over de aangelegenheid hoort, vóór hij van ons zelf, onder de roos,
iets verneemt.
Met beste groeten van huis tot huis
your old
Janpiet

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 1 april 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 1 April 1917
Beste Wim,
De Heer Voûte wil mij a.s. Dinsdagavond ontvangen. Dat is dus iets! Of mijn
bezoek verder wat zal opleveren, meld ik je nader. Ik hoop en twijfel beide.
Met hartelijke groeten van huis tot huis
yours
Janpiet

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 3 april 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
3 April '17
Beste Wim,
Zooeven krijg ik een brief van den heer O. Barendsen, die mij erg in verlegenheid
brengt. Die man is n.l. bezig de verspreide proza artikelen van Maurits Van der Valk
bij een te zoeken, om hen uit te geven als boek. En hij vraagt mij nu, of er ná 1888
nog proza van v.d. Valk in de Nieuwe Gids heeft gestaan. Weet jij daar soms iets
van? Mij is er niets van bewust, en ik heb geen tijd om het op te zoeken. Want die
oude jaargangen van De Nieuwe Gids
[1:2]
liggen bij mij in een muurkast overdekt met allerlei anderen boeken, en als ik dat
nu allemaal overhoop ga halen, is de ellende en de herrie niet te overkomen, óók
niet voor de hardwerkende J., terwijl ik bijna zeker weet, dat het toch tot niets zou
dienen, want dat v.d. Valk toen niet meer schreef in de N.G. Misschien ben jij, die
zulke dingen, met je goede geheugen, zoo precies kunt onthouden, wel in staat, mij
hier over even in te lichten. Wil je dat doen?
Gaat het M. en jou goed? Ons gelukkig wel.
Met een hartelijke hand
je
Willem
[1:3]
Een poos geleden zond ik je een Gedenkboek van de H.B.S. met een artikel van
mij over mijn Schoolherinneringen. Dat heb je zeker wel ontvangen?

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 april 1917
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
v.h. 4 April 1917
Beste Willem,
Ik heb verzuimd je te bedanken voor de toezending van je artikel H.B.S. uitgave
dat 'k met belangstelling las. 'k Heb 't echter zoo druk met werken en allerlei dat 't
door mijn hoofd is gegaan.
Ik geloof niet dat Valk na '88 nog in de N.G. geschreven
[1:2]
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heeft; hij schreef toen onder 't pseudoniem van Stemming, evenals Jan Veth & 'k
meen ook Karsen. Maar na '88 niet. Ik vind alleen een stukje in '89 van H. Paulsen
over de Parijsche tent. dat 'k niet thuis kan brengen. Maar dat Valk dat geschreven
zou hebben lijkt mij onwaarschijnlijk.
Hartelijke groeten aan je drieën, ook van Marie
je
Wim
In haast!

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [5 april 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
Donderdag
Mon cher,
De Mevr. de V. van de Sindor[a[?] is helaas niet dezelfde - de autentieke denkt
er niet over om daar weg te gaan en amuseert zich daar goed schijnt het wel. De
correspondentie alleen is heel lastig en langzaam. - Ik had al lang eens willen komen
maar kom nu toch zeer stellig binnenkort.
Beiden hartelijk gegroet
Isaac I.

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 15 april 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 15 April 1917
Beste Wim,
r.

Inliggend schrijven van M Chr. P. van Eeghen, Heerengracht 497 Amsterdam,
gewerd mij, toen ik den boer op was. Ik beantwoordde het heden, hem dankend
voor zijn goedheid, en hem toegevend dat er, vóór hij handelde, nog het een en
ander mondeling besproken diende te worden. Maar ik moest deze week weer op
het pad, en veroorloofde mij, hem naar jou te verwijzen, die nog meer dan ik in de
zaak bent. Ik zou dus willen vragen, hem een briefje te schrijven, wanneer je eens
met hem zoudt kunnen praten. Wanneer jelui, tengevolge van die bespreking een
bijeenkomst samenroept, doe het dan vooral 's avonds, en liefst niet deze week.
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[1:2]
Ik ben benieuwd of de Heer Reich ook heeft aangenomen.
In Rotterdam zou ik, geloof ik, ook wel wat gedaan kunnen krijgen. Ik polste daar
al enkele lui.
Als ik niet te optimistisch zie, begint ons offensief niet slecht. En de Heer van
Eeghen zal ons best leiden.
Hartelijke groeten van huis tot huis
your old
Janpiet

Th. Molkenboer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 april 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 16 April 1917
Aan den WelGeb. Heer Willem Witsen
Kunstschilder
Oosterpark 82. Amsterdam.
WelE. Heer,
Ik heb de Eer uwe aandacht voor het volgende te vragen: Toen ik in het begin
van Februari j.l. het programma voor de vierjaarlijksche te Rotterdam in handen
ij.

kreeg, zag ik daarin dat U - als afgevaardigde van de M Arti te Amsterdam, in de
Jury zitting zoudt hebben.
Dit gaf mij aanleiding om 12 Febr j.l. aan die Jury een brief te schrijven met het
verzoek mij duidelijk antwoord te willen geven op deze duidelijk gestelde vraag: of,
‘indien ik mijn beeldhouw werk Eva Aeterna in zou zenden, de houding van die Jury
tegen over dat werk (mijn persoon) a priori, dat is: bij voorbaat aan zou nemen deze
zou zijn dat ze dat werk - nog voor het ingezonden was, als bedrog zou behandelen,
ij.

en dit ter wille van, of als gevolg van den laster die de M Arti in 1912 noodig en
dienstig vondt over mijn persoon te verspreiden.’
Ik stelde die vraag omdat een persoon als afgevaardigde van Arti in die Jury zitting
zou hebben (in dit geval u) - en omdat ik aan moest nemen dat die afgevaardigde
van Arti natuurlijk zich vijandig tegen over dat werk (en mijn persoon) zou stellen,
als gevolg van de traditie die in deze in Arti bestaat, of van de opdracht die deze
afgevaardigde eventueel van het bestuur
[1:2]
van Arti in deze questie - tegen over dit beeld - zou krijgen.
Na twee maanden geduldig wachten heb ik eindelijk een antwoord van ‘die Jury’
uit Rotterdam mogen ontvangen, waarin mij geheeten wordt dat ik maar vertrouwen
moest stellen in de Jury .. - en dat ik anders maar niet in moest zenden!
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Voor iemand die lezen en begrijpen kan moet het duidelijk zijn dat dit géén antwoord
op mijn vraag is. - Het is heelemaal geen antwoord, het is slechts een uit de hoogte
afwijzen - zonder meer. De Jury heeft de macht -- en als je je niet aan die macht
onder werpt ---- blijf dan maar thuis.
Behalve dat zoo'n vertoon van macht meer Pruisisch is dan fatsoendelijk, ofschoon in Nederland in de artisten-coteries zeer gebruikelijk - was dat ook géén
antwoord op mijn duidelijk gestelde vraag, omdat er mee gezegd en bedoeld werd
dat de Jury - als artisten, die questie van dat beeld van mij wèl zouden uit maken,
d.w.z onder elkaar, geheim, ... en dus natuurlijk het beeld af zouden wijzen om die
laster van Arti, en omdat er een afgevaardigde van Arti bij zou zitten die men
natuurlijk ter wille zou moeten zijn....., terwijl dan, naar buiten uit, die Jury in 't midden
zou laten, of misschien zou zeggen, dat dat beeld afgewezen was om de artistieke
onwaarde --- nota-bene... een beeld waarvan de grrroote Hesseling en de niet
minder grrrroote van Hove gezegd hebben dat er niemand in Holland is die zóó
boetseeren kan,... behalve Rodin -- in Parijs.
Maar - behalve dat dus dat antwoord van die Jury onzin is, is het daarom volkomen
onvoldoende om[1:3]
dat ik vroeg of men dat beeld af zou wijzen om de laster van Arti, die gezegd had
dat ik een bedrieger ben.
Dus: het ging hier over de appreciatie van mijn persoon, als mensch, niet als
artist, waarover ik het oordeel van de Jury vroeg - omdat Arti mij voor bedrieger
uitgemaakt heeft, nog steeds die belediging niet herroepen heeft, en ik dus in haar
oogen, en in de oogen van alle gelijkgezinde Juries een bedrieger moet zijn, zoodat
ik überhaupt niets en nergens in kan zenden. - Hoe ik ondertusschen over die
Arti-kliek denk mag bekend genoeg zijn - , maar doordat nu die Jury geen
rechtstreeks antwoord op mijn rechtstreeksche vraag heeft willen (of durven) geven,
of zij mij als een fatsoendelijk mensch aan ziet, dus niet a priori de dingen die ik in
zend (vóór ze ze nog gezien heeft) - in gedachten reeds als bedrog geweigerd heeft,
nu die Jury dus niet heeft willen zeggen dat zij mij vertrouwt..., dus: zegt dat zij mij
niet vertrouwt - nu vertrouw ik die Jury dus niet! - Let wel goed.. dat vertrouwen gaat
hier niet over de artistieke capaciteiten van die Heeren, 't gaat over hun moreele
waarde als eerlijke menschen. Zij vinden mij een bedrieger -- welnu ergo....!
Ik maak u op deze zaak attent, omdat u ze wellicht niet eens weet, en dat advies
van die Jury aan mij, ofschoon officieel gegeven, misschien slechts door één lid is
opgesteld. - Maar dit wilde ik u wel zeggen dat ook deze nieuwe phase van dit
opzettelijk door Arti begonnen laster-schandaal tegen mij komt de heele
Nederlandsche artisten wereld niet ten goede.
[1:4]
Arti, en al die andere ‘bevriende’ Juries kunnen nu wel denken dat ze mij altijd in
een hoek kunnen trappen en dat ze deze questie aldoor maar in de doofpot kunnen
doen en ze kunnen wèl denken dat ze mij van alle tentoonstellingen kunnen weren,
maar is het zoo zeker dat de Nederlandsche kunst daar wèl bij vaart, en demonstreert
het niet al te duidelijk hun eer-vergeten kliek-gedoe!
Indien er één enkel artist in Nederland nog eergevoel in zijn lijf had en lid van die
Jury was die zou voor moeten stellen dat deze vierjaarlijksche nu genoeg boven
alle kliekjes staan moest om deze questie op te lossen, en ze zou mij, met dat beeld,
juist om die questie van Arti - moeten uitnoodigen daar dat beeld te exposeeren juist als daad van fatsoen tegenover die karakterloosheid van die Arti-bende.
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Maar is er wel één artist mensch en karaktervol genoeg om dat te durven.
Blijkt het niet al te duidelijk dat alle artisten, zelfs die met het meeste talent, het
liefst meehelpen de kunst on mogelijk te maken, de artisten kapot te trappen... opdat
zij zelf maar ‘hoog’ kunnen zijn. - Het is geen verheffend schouw spel, het
hedendaagsche artistendom. - En als Rembrandt zou herleven en hij zou even
weinig waard zijn als mensch als de zoogenaamde groote artisten van dezen tijd,
dan zou ik hem niet willen kennen.
Een mensch telt alléén voor wat hij als mensch waard is, als ethisch wezen, al
de rest is waardeloos.
Hoogachtend
Th Molkenboer

Willem Witsen aan Chr. P. van Eeghen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [16 april 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Mijn vriend J.V. heeft mij inzage gegeven van Uw schrijven aan hem van 12 april
l.l. - waaruit 'k met groote ingenomenheid vernomen heb dat U wel hebt willen
toestemmen om onze voorzitter te zijn. - U stelde Veth voor een en ander te
mondeling behandelen (bespreken) - maar hij schrijft mij dat hij weerhouden door
drukke bezigheden liever zou zien dat U de zaak met mij bespreekt.
Indien U daartegen geen bezwaar mocht hebben ben ik gaarne bereid op een
door U te bepalen dag en uur bij U te komen hoewel ik de overtuiging heb dat U en
de zaak waar 't om gaat, een slechte ruil doet.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 april 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 58; microfiche nr.
105/138 en nr. 105/139

[1:1]
v, h. 16 April 1907
Beste Jan Piet, Dank voor je schrijven mij dunkt dat 't prachtig van stapel loopt vooral
r.

omdat, als ik 't wel begrepen heb, M Voûte nu ook geen bezwaar meer kan hebben
om in de commissie te komen. Van Reich heb 'k nog geen bericht: hij vroeg mij
enkele dagen bedenk tijd, maar 't is nu al bijna 3 weken sints 'k bij hem was. Ik denk
dat hij Eilers er over wil spreken, die is vandaag pas terug gekomen. Ik heb hem
daarover ook nog niet te spreken kunnen krijgen
[1:2]
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maar zal 't morgen weer probeeren. Ik heb den heer v. E. geschreven dat ik gaarne
bereid ben een en ander met hem te komen bespreken; 'k doe dit graag als je 't te
druk hebt maar 't was heel wat beter als jij die zaak verder behandelde. Met mijn
doofheid hoor 'k nooit meer dan 'n klein gedeelte van wat er gezegd wordt en 'k ben
dus eigenlijk niets waard. Maar enfin, 'k zal mijn goeden wil toonen. Ik had trouwens
tòch graag met jou eerst nog gesproken, maar dat kan dus later nog wel. Van 6 tot
m.

27 Mei ben 'k in R
samen komen.

voor de 4 jaarlijksche, voór dien tijd zou 'k wel graag eens

Hart. gr. van huis tot huis
je
Wim

Herman Gorter aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 18 april 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 18 April 1917
Waarde Witsen!
Zou je mij een groot genoegen willen doen? Je hebt in der tijd een portret van mij
gemaakt, foto, - ik vond dat onlangs en het trof mij hoe goed het was. Zou je, voor
mijn rekening (ten minste als je het cliché nog hebt), daar
[1:2]
12 afdrukken van willen laten maken, of mij het cliché zenden om dit te laten doen?
Je doet er mij een groot genoegen mee.
Schrijf je me in elk geval dadelijk even?
Met hartelijken groet
t.t.
Herman Gorter

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 april 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 18 Apr. 1917
Hoog geachte Heer Allebé,
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Al dikwijls heb ik plannen gemaakt om U te bezoeken maar ben altijd weerhouden
door mijn doofheid en de zekerheid, dat ik U toch niet kan verstaan, terwijl ik het
onaangenaam vind iemand te vragen om luid te spreken. Ik hoor echter nog wel
eens van U door de vrienden, o.a. van Tholen, Veth, Bobeldijk en laatst ook nog
van den jongen Krumpelman.
Uw geboorte dag, als 'k mij goed herinner, is een welkome aanleiding om U eens
te schrijven niet alleen om U van harte geluk te wenschen met dezen dag maar
vooral ook om mij in herinnering te brengen van onzen
[1:2]
goeden en grooten leermeester aan wien wij allen zooveel verschuldigd zijn.
Hoewel ik het niet zoover gebracht heb als anderen, ben ik er trotsch op een van
uw leerlingen geweest te zijn en verdiep ik mij gaarne in de vele herinneringen aan
dien goeden Academie tijd.
Geloof mij, met gevoelens van bizondere hoogachting en hartelijken groet
gaarne uw dienstwillige
Willem Witsen

August Allebé aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 april 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
23 April 1917
Amice,
o.

Vergun mij over te nemen het begin van Uw schrijven d.d 18 dezer ‘al dikwijls
heb ik plannen gemaakt om U te bezoeken’. Bij mij was het omdat ik mij zoo moeilijk
beweeg en eigenlijk niet meer uitga. In den laatsten tijd hoorde ik nog wel wat van
U door den jongen Krumpelman, wiens m.i. buitengewone aanleg ook door U wordt
geconstateerd en aangemoedigd.
Indien Uw tijd, nà afloop van de aanstaande jurywerkzaamheden mocht toelaten
mij nog eens te bezoeken, wil het dan s.v.p. doen op een voor U verloren namiddag
tusschen 3 en 5 uur, - dàn ben ik nog het best te spreken.
[1:2]
Liever echter ware ik nog in staat geweest naar 't Oosterpark te trammen, dat had
mij 't voordeel verschaft weer van Uw werk te zien en door Uzelf te worden
voorgesteld aan Mevrouw Witsen. Ge weet op tentoonstellingen kom ik niet meer.
Dank voor den brief die van Uw vriendschappelijk gevoelen getuigt.
Met groeten aan Mevr. Uwe Echtgenoote, hoogachtend,
Uw oudste kamaraad
AugAllebé

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 april 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 59; microfiche nr.
105/140 en nr. 105/141

[1:1]
v.h. 23 April 1917
Beste Jan Piet,
't Is mij niet mogen gelukken je gisteren in Pulchri te spreken, eerst door al die
redevoeringen (voor een fluisterend gesprek ben ik veel te doof) en later doordat
je voortdurend in gesprek was. Ik kon niet langer wachten omdat 'k naar den trein
moest. Ik had je zoo graag eens gesproken over die lijfrente. Br. is niet sterk en 'k
vrees wel dat hij niet oud zal worden. Er zijn zekere indices die 'n lang leven
onwaarschijnlijk maken. In dat geval heeft, behalve deze of gene Maatschappij,
niemand iets aan 't geld dat wij bij een trachten te brengen. 't Lijkt mij ook een mooier
hulde aan hem als wij een fonds zouden kunnen stichten waaraan zijn naam blijvend
verbonden bleef, na zijn dood.
[1:2]
Een Breitner fonds, zooals er een Willink van Collen fonds is, een David fonds en
zooveel anderen. Uit dit fonds zou ten eerste het onderhoud van zijn weduwe kunnen
betaald worden en later zou het gelegateerd kunnen worden aan een of andere
instelling. Als je niets voelt voor ondersteuning van behoeftige oude kunstenaars,
zou het gebruikt kunnen worden om schilderijen aan te koopen (eén om de zóóveel
jaren) voor het museum of iets dergelijks. Ik kreeg van morgen een briefje van den
heer Reich die gaarne wil bijdragen maar, om zijn leeftijd ‘die hem belet werkzaam
te zijn in welke zaak ook’, geen lust schijnt te hebben om in de commissie zitting te
nemen. Ik heb hem geantwoord dat 't ons vooral te doen is om zijn prestige als groot
verzamelaar en zijn naam en dat hij commissie lid kan worden zonder verder actief
werkzaam te zijn.
[1:3]
Hij schrijft verder: ‘het nemen eener lijfrente is het gemakkelijkst maar het meest in
het voordeel der contracteerende maatschappij daar de gezondheids toestand van
den heer B. wel eenigzins wankelende is.’
En: ‘Voor eene belegging in fondsen is een groote som noodig maar op deze
wijze kan het kapitaal na 't overlijden van den heer B. nut hebben voor anderen.’ Ik
ben van dezelfde meening en zou 't op prijs stellen als je daarover nog eens wilt
denken. Er zijn veel instellingen met een goed en mooi doel, misschien is er iets op
te vinden. Gisteren ochtend sprak 'k Eilers en stelde hem op de hoogte van een en
ander. Hij wil graag helpen door ons adressen te geven van de menschen die
Breitners bezitten.
Van den heer v. Eeghen heb k nog niets gehoord maar zou graag willen dat 'k,
vóór 'k met hem ga praten,
[1:4]
wist hoe je over een en ander denkt. Eilers dacht dat we misschien 75 deelnemers
konden vinden. Dat zou onze verwachting overtreffen!
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Als je 't te druk hebt om nog eens te komen praten, schrijf me dan nog eens 'n
voedzaam epistel, maar kom je soms hier laat 't mij dan weten: 'k ben altijd
disponibel.
Met hartelijke groeten van huis tot huis
je
Wim.

Th. Molkenboer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 6 mei 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 6 Mei 1917.
Aan den WelEdelgeboren Heer Willem Witsen - Kunstschilder
e

1 Oosterparkstraat - 82 Amsterdam.
WelEGeb. Heer,
Omdat morgen, Maandag de Jury-vergadering is voor de vierjaarlijksche
tentoonstelling te Rotterdam, en aldaar een schrijven van mij over mijn beeldwerk
ter sprake zal komen, meen ik u alsnog het volgende op uw brief van 19 April j.l. te
mogen antwoorden.
U schrijft mij dat ik ‘met groote heftigheid’ optreed, en niet objectief ben.... Mag
ik daarom even op het volgende wijzen:
I. Mag ik er u aan herinneren dat mijn ‘heftigheid’ dan toch alléén maar het gevolg
is van de meer dan groote heftigheid - om niet te zeggen hartstochtelijkheid - waar
mede in Arti tegen mij opgetreden is, tegen mijn persoon, en door de personen van
Bart van Hove, Hesseling, Reicher, Breitner, Monnikendam en zooveel anderen,
die daarbij zeer zeker niet objectief waren, maar hun louter subjectieve (dat is:
persoonlijke) haat en jalousie-de-métier tegen mijn persoon en tegen mijn werk
meenden te mogen luchten door scheldpartijen en beschuldigingen ---- en die weinig
objectieve houding nog steeds, na vijf jaar volhouden, ook alléén om subjectieve
redenen.
Wie is dus in deze de minst objectieve?
II. Het eenige objectieve wat door Arti, of de personen van Arti, in mijn zaak had
gedaan moeten worden, nog steeds gedaan moet worden, is dit: dat Arti, of
[1:2]
of de kopstukken van Arti dan maar het wettelijke en redelijke bewijs moeten leveren
dat hun tegen mij uit gebrachte beschuldiging op waarheid berust.
Dat alléén zou, in deze, ware objectiviteit zijn.
III. U schreeft in een van uw vorige brieven dat ik het on-mogelijke verg door den
eisch te stellen dat Arti haar beschuldiging bewijze! - Want: dat Arti dat niet bewijzen
kan. - Welnu, - als Arti zoo iets - als waarvan zij mij beschuldigd, niet bewijzen kan,
dan moet zij dergelijke beschuldigingen per brief en de daaraan mondeling en
persoonlijk toegevoegde beledigingen niet lanceeren.
Dat kan een klein kind billijken.
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Dàt alléén ware werkelijke objectiviteit.
IV. U schrijft dat u buiten de zaak staat. Dat is niet waar. Als u optreedt als
vertegenwoordiger van Arti, dan moet u uw persoon en uw persoonlijke opinie
uitschakelen, dan moogt en kunt u alléén optreden als spreekbuis van Arti, en dan
moet u alles voorstaan wat Arti wil, al is het tegen uw persoonlijke opinie - anders
moet u zich niet als Afgevaardigde van Arti laten zenden.
Arti beschouwd mij als een bedrieger, omdat zij haar beschuldiging nooit herriep.
U moet mij dus, als u (in Rotterdam) optreedt als afgevaardigde en vertegenwoordiger
van Arti, beschouwen zooals Arti mij beschouwd. Doet u dat niet, dan is u tegen
Arti, en, niet objectief.
Zoo Arti u niet de opdracht meegaf (of meegeeft) om tegen de aan name van dat
beeld van mij uw stem
[1:3]
te verheffen, omdat het (in Arti's oogen) bedrog is, dan is Arti meer dan on-eerlijk,
en niet objectief. Want dat beeld was in 1912 bedrog - en dus in 1917 ook - of niet,
en zoo Arti u thans dus niet afvaardigd met het uitdrukkelijke bevel om dat beeld ‘er
uit’ te houden, dan is Arti niet alléén zeer weinig objectief - maar dan is dat een zeer
sterk bewijs dat haar optreden in 1912 niets dan persoonlijke wraak was.
Of u dit beeld persoonlijk gezien hebt of niet doet er niets toe, u treedt slechts op
als vertegen woordiger van Arti, en die zegt dat u zeggen moet dat het bedrog is Dat is uw positie. - . en géén andere.
V. U zegt in deze brief van 19 April nog eens dat die (Jury) (en Arti) menschen
uw vrienden zijn - en het blijkt uit het verband van wat u schrijft dat u daarom deze
zaak niet entameert, of dat u mij daarom heftig vindt.
U laat dus uw houding bepalen door uw vriendschappelijke gevoelens voor die
personen.
Is dat objectief? - ? - Ik betwijfel het zeer.
Die zelfde personen, die uw vrienden zijn, hebben door hun optreden tegen mij,
en door hun volhouden van hun houding tegen mij, bewezen dat het mijn vijanden
zijn. - Is dat objectief?
Blijkt uit dit alles niet, ook uit uw houding, dat die heele questie door Arti tegen
mij ondernomen werd om persoonlijke redenen, en dat met een heftigheid en een
overvloed van scheldwoorden
[1:4]
en beledigende vooronderstellingen en ongeloovigheid (zooals speciaal Hesseling
die in praktijk gebracht heeft) die meer dan partijdig - dus subjectief - was. En zoudt
u willen dat ik bij dat alles niet heftig bleef? - Ik begrijp volkomen wat Arti en u onder
niet-heftigheid verstaat. - Dat is: dat ik met hangende pootjes bij Arti zou komen
verklaren dat zij (Arti) gelijk heeft ... Maar dat zou weinig objectief zijn --- omdat het
niet volgens de waarheid is.
Mijn heftigheid bestaat alléén hierin dat ik pertinent eisch, en zal blijven eischen
dat Arti haar beschuldiging bewijst of anders die beschuldiging intrekt, en mij
genoegdoening aanbiedt.
En - als u dat niet objectief of heftig vindt, dan is dat toch alléén maar omdat u
zelf te subjectief is.
Zoolang niet één enkel kunstenaar in Nederland den zedelijken-moed heeft als
mensch zoo groot te zijn dat hij zelfs van zijn vrienden rekenschap durft te vragen
van hun buiten gewone vijandige daden tegen over collega's die niet tot hun coterie
behooren, zoolang mogen zij - als Artist - misschien zeer groot zijn, maar blijven zij
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mede verantwoordelijk voor de misdadige handelingen, die ook uit hun naam, tegen
andere artisten ondernomen worden, en waardoor ook, uit hun naam, de kunst zelf
meer dan schade lijdt. - Zóó is het, en niet anders, als men deze zaak objectief wil
en kan beoordeelen.
Hoogachtend
Th Molkenboer

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Bussum]
Datum: [13 mei 1917]
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 64; microfiche nr.
105/147

[1:1]
[briefhoofd Hotel ‘Nieuw Bussum’, Bussum]
Beste Jan Piet,
Zou ik je even kunnen spreken en zou 't je schikken als 'k even bij je kom tusschen
half 2 en tweeën?
Wil brenger je antwoord mede geven.
Met beste gr.
t.t.
Wim

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 14 mei 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 14 Mei - 17
Beste W.,
Namens C. hartelijk dank aan je beiden voor de lieve gedachte aan haar
verjaardag. Wanneer wij bedenken hoe zij vroeger was: vlug en onvermoeid, dan
is het verschil met heden wel groot, nu zij bijna niet van bed komt en met
ondersteuning met moeite de stoel bereikt. Als het mogelijk is er te komen, dan
willen wij nog probeeren in Sanatorium als verleden jaar, en zoo mogelijk in de
volgende week daarheen.
Onder al deze kommervolle toestanden, was het mij groot genoegen te hooren
dat je mijn schilderijen in R. goed vondt.
Met Marie hartelijk gegroet van Coba en
je
Th.
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Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 mei 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 76; microfiche nr.
105/174, [1:3] op nr. 105/175

[1:1]
Oosterpark
19 Mei 1917
Beste Jan Piet,
Je hebt natuurlijk gisteren het bericht van den heer van Dam ontvangen dat de
jury hem verzocht heeft je te zenden. De drie portretten hingen al en noch Haverman
noch ik, hebben er aan gedacht om hier verandering in te brengen. Maar ze hangen
niet bij elkaar, dat wil zeggen: er hangen twee schilderijen tusschen in maar vormen
toch een geheel. Ik geloof stellig dat als je zelf had kunnen hangen je tot 'tzelfde
resultaat gekomen zou zijn. Ik heb er vrede meê, voor joù, zegt dat niet genoeg?
Inderdaad ben ik van oordeel dat 't niet gunstiger en beter kan!
[1:1]
Ik zou je ook nog even over 't volgende willen raadplegen.
Je hebt, tijdens de eerste bespreking die wij beiden met den heer van Eeghen
hadden, gesproken over van de Weele en zijn genereus aanbod. Maar vindt je nu
niet dat hij dan moet gevraagd worden in de commissie (Haagsche sub-)?
In 't geval dat je dat met me eens bent zou 'k je voorstellen om, zoodra het
antwoord van de Heeren Bredius en van Herwijnen ingekomen is, een briefje te
schrijven aan eén van de twee met 't verzoek v.d. Weele uit te noodigen.
Je kent Bredius zoo goed - terwijl ik als secretaris, officieel van v.d. Weele zelf
niets heb vernomen.
r.

De uitnoodigingen en het communiqué zijn in zee. M van Eeghen
[1:3]
had maar één aanmerking, nl. om ‘ten minste’ f 1000 - te zetten voor ‘minstens’. 't
r.

Is alles keurig netjes getypt en de brieven mede onderteekend door M van Eeghen.
Ik ben uiterst benieuwd naar 't resultaat van de uitnoodigingen! Bauer & 't Hooft
zijn ook gevraagd.
Nu is er nog kwestie van Johan Wertheim, voor een Israëlitisch categorie. Hoe
r.

denk jij er over? M van Eeghen, Gerdes & Kraane zijn er vóór. Van de anderen
heb 'k nog geen antwoord.
Schrijf me eens over een en ander.
Met hartelijke groeten, ook van Marie
je
Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
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Plaats: Groningen
Datum: 25 mei 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Groningen 25 Mei 1917
Beste Wim,
den

Door mijn heen-en weer-trekken bleef je brief van den 19 nog onbeantwoord.
Dat mijn drie dingen niet bij elkaar hangen verdriet mij weinig. Neen, ik geloof
vast dat, als Haverman en jij het zóó geschikt hebben, dat er twee dingen tusschen
hangen, het uitstekend zal zijn. Ik dank je nog wel zeer hartelijk voor je goede zorgen
en vraag verschooning voor den last, dien ik je aandeed.
Je denkbeeld om van der Weele, die ons ons dadelijk zulk een genereus aanbod
heeft gedaan, ook in de Commissie te vragen, juich ik ten allerzeerste toe. Maar ik
wou wel liever, dat jij zelf eventueel Bredius vroeg, om zich dan ook van der Weele
te assumeeren. Om je stillekens de volle waarheid te zeggen, sta ik met Bredius
niet zoo goed van binnen als het van buiten wel kan
[1:2]
schijnen.
Johan Wertheim is een heel goede man en ik ken hem van nabij. Maar ik geloof
niet dat hij gezind zal wezen om in deze meê te doen. - Intusschen als de anderen
er voor zijn, hem te vragen, vind ik het uitstekend en misschien valt het meê.
De Heer D.W. Stork uit Hengelo, met wien ik over een andere zaak correspondeer,
schreef mij:
[begin inspring]
‘In zake Breitner, waarover ik gisteren een ook van Uw handteekening voorziene
circulaire ontving, zal ik gaarne mededoen, wat het geldelijke betreft, wanneer of
liever waar U meent mij die te kunnen aanbevelen. Voorloopig echter heb ik nog
niet veel lust in het lidmaatschap der Commissie. Misschien kan de zaak rusten,
totdat U bij mij komt. Intusschen zoudt U aan de heeren in Amsterdam kunnen
zeggen, dat ik voor f 1000 mededoe’.
[einde inspring]
Ik antwoord hem, dat ik dit bericht
[1:3]
aan je endosseer en hem nader over de zaak hoop te spreken. Misschien haal ik
hem wel over nog eens een ander aan te brengen, al wil hij niet in de Commissie
zitten. En in elk geval hebben wij dan toch weer zijn persoonlijke bijdrage. Me dunkt,
het wordt al een aardig kapitaaltje dat we zoo zoetjes aan bij elkaar slepen.
Intusschen ben ik met hartelijke groeten, ook aan je vrouw
your old
Janpiet

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Datum: 25 mei 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 65; microfiche nr.
105/148

[1:1]
v.h. 25 Mei 1917
Beste Jan Piet,
m.

Ik weet niet zeker of 'k je morgen in R

zien zal op de vierjaarlijksche. Daarom
m.

schrijf 'k maar even. Ik heb je een brief gezonden naar 't adres in R dat op 't couvert
stond van je briefje waarin je schreef over je inzending. Ik vroeg je mij te antwoorden
op een paar vragen en daarop heb 'k nog geen antwoord ontvangen.
De uitnoodigingen aan de verschillende heren zijn verzonden, maar 't succes is
heel gering. Bauer heeft bedankt en achtereenvolgens na hem (hij was de eerste)
de heeren Baukema, Cremer, A. Philips, Kol. van Es, Bredius, Hudig, van
Oldenborgh, van Mesdag, van Heukelom. Van middag in Arti sprak 'k 't Hooft die
eveneens be[1:2]
zwaren had. In een telefonisch gesprek met den heer van Eeghen, verzocht hij mij
je te schrijven om je te vragen of je niet eenige van die heeren kon overtuigen, en
tot andere inzichten brengen. Speciaal den heer van Oldenborgh. Want in Dordt
staat nu nog op 't lijstje: S.M.H. van Gijn en Bilderbeek. Ik vroeg onzen voorzitter of
'k nu den heer van Gijn zou vragen om de leiding te nemen in een event.
sub-commissie. Hij vond echter dat jij daar over beter kan oordeelen. De heeren
r.

Prof. Rotgans, Labouchère en D G.A. Philips hebben aangenomen.
Als je tijd en gelegenheid hebt, schrijf mij dan eens hoe je hier over denkt.
Hartelijke groeten, ook aan je vrouw, van ons beiden
je
Wim.

J.H. Jurres aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: 30 mei 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
30 Mei 1917
Waarde Witsen,
Hierbij de bedoelde adressen:
Om te beginnen Nelly v.d. Stroom - Wilhelminastr. 9 huis -- een heel mooi meisje
aardig figuurtje aardig gezicht en ongeveer 16 jaar oud - blond.
o

Dan Marie Gerritsen - p.a. den heer Govers 2 Oosterparkstr. 43. huis, ook wel
goed maar wat spichtig en ook is haar gezicht wat ordinair - ook blond.
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Ook heeft eens bij mij geposeerd Juffrouw Tebben - Rustenburgerstr 430. ook
wel aardig - deze heeft prachtig blond haar.
Donkere meisjes kun je niet gebruiken, hè. Ik had onlangs eene
[1:2]
bij mij met een heel aardig gezicht ook nogal een aardig figuurtje - hoewel de buste
niet veel bizonders was - Gr [Neu[?]dorfer Rapperdstr. 33. - Ongeveer een week
geleden was ze bij mij. - Ze heeft nog nooit geposeerd.
e

Ken je A. v.d. Wall? - ook een aardig meisje, haar ook donker - 1 Jan Steen.
103.
Nelly v.d. Stroom is evenwel dunkt mij de geschiktste. Ze heeft mij in den steek
gelaten maar ik verwonderde mij daarover want ik hield haar juist voor een heel
geschikt meisje. - Ze woont bij haar ouders en ik geloof niet dat die weten dat ze
naakt poseert. - Denk daar dus om indien jij haar schrijft.
Met vriendelijke groeten ook aan Mevrouw s.v.p.
t.t.
JHJurres

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [3 juni 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
a

v. Blankenburgstr. 13

Beste Wim,
Ik had omdat er niemand kwam opdagen en je geschreven had, dat je 4 Juni weer
in A. zou zijn, Donderdag of Vrijdag I. opgebeld en van hem vernomen, dat je niet
bij hem geweest was.
Niet wijzer geworden, hadden we besloten dezen laatsten dag den dag te achten,
waarop jullie toch nog zou kunnen komen, onderstellende, dat jullie bij kennissen
te Rotterdam zou zijn gelogeerd gebleven in plaats van naar Den Haag ge[1:2]
durende Mei te gaan.
Het kleine tijdsverloop dat I. in het gelukkig bezit van jullie is, wil ik van avond niet
komen verstoren. Je hoeft ook morgen Marie niet in den steek te laten als jullie
morgen (Maandag) een kopje thee komt drinken, waartoe M. jullie inviteert. Hetzij
des namiddags, in welk geval ik op den tijd dat je denkt te komen, en verder, gaarne
thuis zal zijn, of des avonds. Wim is een beetje na 4 uur van school thuis.
Als je nu, bij I. zijnde, heden (Zondag) mij even wil opbellen om jullie decisie te
vernemen (7836) dan doe je ons een groot pleizier.
Groeten aan M. en I. van allen.
Jan
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Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 5 juni 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 5 Juni '17
Beste Wim,
Zondagavond heb ik Ant. Philips nog maar eens over het Breitner-fonds
geschreven. Of men tot zooiets moed en opgewektheid heeft is een kwestie van
sentiment. Er valt niet over te redeneeren, maar ik voelde een kansje!
En ziet, zooeven schrijft hij me, dat hij f 1000 - wil bijdragen. Dat meld ik je nu
dadelijk omdat het je zeker plezier zal doen.
Ik schreef hem ook over je gezindheid om je coll. Delftsch van de hand te doen,
- en hij antwoordt daarop dat hij, als hij in stad komt, graag
[1:2]
nog eens bij je kwam kijken. - Ik noemde hem een vermoedelijken koopprijs van 10
à 12 mille.
Met hartelijke gr. v.h.t.h.
your old
Janpiet

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [17 juni 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Ik weet niet, of je er belang in stelt, maar op de auctie van Burgersdijk
o.

en Niermans te Leiden van 20 - 28 Juni a s. wordt verkocht: n 1544. J.F. Gebhard.
Het leven van Mr. Nicolaas Cornelis Witsen (1641-1717). 2 deelen met geslachtslijst:
De oorspronkelijke prijs is f 8, en 't is uitverkocht. (Dit staat er in den catalogus bij.)
Je zult dit boek wel voor een gulden of vier kunnen krijgen op de auctie, vermoed
ik, of minder misschien. Je kunt trouwens met een briefje [zelf[?] informeeren bij de
2

2

firma wat de vermoede[lijke] [o]pbrengst zal zijn. Sluit je postzegel in, da[n] krijg
je p.o. antwoord.
Met onze hartel. gr. aan M. en jou
je
2

Willem

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
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Plaats: Rhenen
Datum: 17 juni 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hotel Koning van Denemarken.

Rhenen 17 Juni - 17
Beste W.,
Ik moet je nog eens zeggen hoeveel genoegen het mij gedaan heeft, dat je het
met mijn beschouwing eens kon zijn. Die steun was mij een bizonder aangename
ondervinding! - Bij terugkomst hier vond ik een alarmeerend bericht van Coba,
zoodat ik gisteren naar Heelsum ben geweest. Zij had zich erg zenuwachtig gemaakt
over de toestand van Cobi, was daardoor weer minder en wilde naar den Haag
r.

terug. Dat zou natuurlijk fataal zijn geweest. - Gelukkig vond ik haar kalmer en D
i.

Lingbeek die gisteren naar den Haag was geweest om C te zien, was geruststellend
terug gekomen, alles blijft nu zooals het is. Het zal Coba zeker wel veel
[1:2]
plezier doen wanneer je haar eens een lettertje schrijft. Nu zij voor anderen niets
meer doen kan, begint zij zich zoo overbodig te gevoelen, het is wel zielig. - Hoe
maakt Marie het met de warmte? Het is hier als een verblijf in een oven.
Hartelijk gegroet je beiden van
je vr.
Th.
Cobi ligt nu al meer dan 14 dagen te bed, beterschap kan nog lang duren.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [19 juni 1917]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
B.W., Ik dank je hartelijk voor de toezending van je laatste boek. Bij 't doorbladeren
trof mij den naam van Ch. Boissevain. Ik heb verleden jaar zijn portret geschilderd
en heb toen eenigzins kijk gekregen op zijn persoonlijkheid. Wat je van hem schrijft
lijkt mij merkwaardig juist! Ook dank 'k je voor je briefkaart en de attentie om mij dat
r.

te schrijven. Ik stel inderdaad weinig belang in 't leven van M N.C.W. Wat 'k van
hem weet is niet erg sympathiek. Hoe maken jullie 't met de warmte?
Veel hart. gr. aan je drieën van ons beiden
je
W.
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Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 24 juni 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 24 Juni 1917
Beste Wim, Laat mij je even nog wel mogen bedanken voor je telegram van verleden
Zaterdag (toen ik in het Noorden toefde). Ik heb me om de zaak alleen daarom
verheugd, omdat de vriendelijkheid van de zijde niet van outsiders maar van
kunstbroeders kwam, waaronder er zijn, op wier goede meening ik prijs stel.
Van Eeghen schrijft me, dat Bredius toch nog meedoet. Misschien komt nu het
Haagsche sub-Comité toch nog in orde. En de Rotterdamsche Commissie is er al?
Me dunkt, de zaak gaat, in 't
[1:2]
groot genomen werkelijk heel mooi. Er zal stellig een halve ton bij elkaar komen.
Met hartelijke groeten van huis tot huis
your old
Janpiet

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Rhenen
Datum: 25 juni 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Rhenen 25 Juni - 17
Beste Willem,
Zondag was ik in Heelsum en vond daar je brief. Coba vond het prettig dat je haar
hadt geschreven en wij spraken over het, laat ik het maar noemen, Breitnerfonds.
Hoewel wij tegenswoordig door C.'s ziekte veel noodig hebben, willen wij toch gaarne
voor Breitner iets doen en dus een bijdrage geven van duizend gld. Je schreef over
de Haagsche Commissie voor het fonds. Voor het fonds werkzaam zijn kan ik tot
mijn spijt niet daar het mij in de eerste plaats aan vermogende kennissen of vrienden
ontbreekt
[1:2]
zoodat ik voor de vermeerdering niets doen kan. Mogt het evenwel zijn dat je mij in
de Haagsche Commissie zoudt willen hebben alléén om het ledental te completeeren,
dan ben ik gaarne bereid als zeer oude bekende van Breitner en als groot
waardeerder van zijn gaven.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ik vond Coba weer een beetje beter als vorige Zondag. Maar altijd erg
zenuwgevoelig en spoedig vermoeid, om te praten als om te luisteren.
Zij in het zieken wagentje en ik er achter, gingen wij de weg op zoogenaamd een
wandelingetje. Een heel klein eindje loopen gaat ook weer. Je ziet hieraan dat
[1:3]
al gaan wij weer vooruit er toch nog wel vooruittegaan is, - voor eenig goed herstel.
Als je het ziek zijn zoo nabij ondervindt, kom je zoo tot waardeering van de
gezondheid. Gelukkig dat jij en Marie je daarin verheugen moogt! Ik hoor van
Neijenhoff dat hij ook lang niet goed is.
Met Cobi gaat het gaandeweg beter zooals ik hoor.
Nu Willem adieu! De zon begint laag te staan, ik moet nog een wandelingetje
doen. Je bent hier zeker wel eens geweest op de hoogte met vergezichten.
Hartelijk gegroet met Marie en een handdruk van
je vriend
Tholen.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: [Rhenen]
Datum: 6 juli 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hotel Koning van Denemarken
6 Juli - 17
Beste Willem,
Een briefkaart lag voor me om je te schrijven en daar komt juist je brief. Het heeft
me verwonderd dat Haverman er uit wil. Ik kreeg de kennisgeving van de vergadering
daarover, verder hoorde ik niets. Ik kan geen voorzitter worden, ik kan dat niet op
me nemen, evenmin nu als toen Haverman is gekozen omdat ik het niet aannam.
Ik kan ook niet naar de vergadering gaan. Zou Veth niet goed zijn voor President?
Maar nu hetgeen ik je wilde vragen, ik kreeg een schrijven van den Heer Gerdes
dat hij over
[1:2]
de bijdrage voor het Breitnerfonds zou beschikken. Dat is immers in orde?
Ik doe die onnoozele vraag omdat de namen van de Commissie mij niet bekend
zijn.
Wil je me even hierop antwoorden dan kan ik maatregelen nemen, en dank je bij
voorbaat wel voor de moeite.
Met Coba gaat het niet veel vooruit tot nog toe, helaas, de docter zegt dat het
niet gauw kan gaan. Wij willen dus maar hoopen.
Hartelijk gegroet met Marie en handdruk van
je vriend
Tholen.
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Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 juli 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 66; microfiche nr.
105/149

[1:1]
v.h. 12 Juli 1917
Beste Jan Piet,
Wij zijn nu zóó ver dat er een begin gemaakt moet worden menschen te vinden
voor 't fonds. De heer Gerdes stelt zich de heele volgende week disponibel om
bezoeken af te leggen waarin hij veel heil ziet. Inderdaad geloof ook ik dat
persoonlijke bezoeken de beste weg is om niet te veel
[1:2]
bedankjes te krijgen. Hij wil 't echter liever niet alleen doen en heeft mij verzocht je
te schrijven en te vragen of je bereid bent enkele dagen (of uren) met hem meê te
gaan. Hij heeft 't meeste vertrouwen in jou en daar moet 'k hem gelijk in geven. Als
je gelegenheid hebt schrijf hem dan even wanneer 't je zou schikken; om tijd verlies
m.

te besparen, direkt aan hem. Met R
den Haag en Dordt heelemaal niet.

gaat 't slecht, daar hoor je wel van, en met

Hart. gr. van ons beiden ook aan je vrouw
je
W.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [18 juli 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
Woensdag
Mon cher, Misschien weet je niet (ik wist het ook niet) dat François Maandag 60
wordt! Te laat om iets te ‘doen’ of zou jij iets weten. Hij logeert dezer dagen bij zijn
broer Emile in Heemstede.
Wanneer komen jelui hier?
Veel groeten aan U beiden van
ii

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: Amsterdam
Datum: 20 juli 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 67; microfiche nr.
105/151 en nr. 105/152

[1:1]
Oosterpark 82
A'dam 20 Juli 1917
Beste Jan Piet,
Na meer dan twee maanden op antwoord gewacht te hebben heb 'k eindelijk van
den heer van Herwijnen mogen vernemen dat hij op 't oogenblik ‘aan die zaak niet
kan meê doen’.
r.

Zooals je weet kan ook D Bredius zich niet belasten met 't vormen van een comité
in den Haag.
Nu zijn er nog een zestal candidaten in den Haag dat 'k een brief moet schrijven
zooals 'k dat gedaan heb aan de andere heeren, met een uitnoodiging om zitting te
willen nemen in de commissie.
De Heer Gerdes ziet er meer heil in om die heeren persoonlijk (met Thijs
Boissevain
[1:2]
of met mij) te gaan uitnoodigen, maar zou dan graag een introductie hebben.
r.

r.

r.

Het zijn de heeren Hidde Nijland, M Kleyn, M Cremers, Kröller, M Jhr. Loudon,
r.

D Scheurleer en Volker (te Scheveningen).
Zou jij die introductie kunnen verschaffen? Je kent ze zeker allen. Kan 'k die
introductie niet krijgen dan moet 'k wel brieven schrijven. Ik voor mij ben er niet
zeker van dat in dit geval persoonlijk bezoeken beter is dan schrijven. Maar 'k vraag
je dit op verzoek van den heer Gerdes die beweert dat de menschen gemakkelijker
bedanken per brief dan wanneer ze je te woord staan. En dan wilde 'k je vragen of
je Prof. Hijmans te Groningen nog hebt kunnen overtuigen om als lid van
[1:3]
de alg. commissie toe te treden. En dan schreef de heer v. Eeghen mij om je oordeel
te vragen over het al of niet wenschelijke om verdere stappen te doen bij den heer
Thurkow. Het schijnt dat die zeer zenuwziek is. Zoodra wij nu weten hoe 't in den
Haag afloopt (of wij nog leden voor de commissie werven) gaan we uitnoodigingen
o.

verzenden tot deelneming aan de menschen die op de lijsten staan van v. W. & C
o.

en Van Gogh & C , dat zijn er ± 150.
Ben je weer thuis of altijd nog in Groningen?
Als je gelegenheid hebt wil mij dan even antwoorden; maar als er bezoeken
moeten worden gebracht zou 't de volgende week moeten gebeuren, anders wordt
't te laat!

[1:4]
Met hartelijke groeten
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je
Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 21 juli 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 21 Juli 1917
Beste Wim,
Om te beginnen met je tweeden brief: De wijze van doen of liever van niet-doen
van den Heer van Herwijnen vind ik wel een beetje schandelijk. Maar blijkbaar heeft
hij toch niet erg makkelijk néén gezegd. En daarom zou ik in elk geval probeeren,
nu hij geen Commissie wil vormen, hem althans nog voor een persoonlijke bijdrage
te pressen. Me dunkt dat er groote kans bestaat hem nu daartoe nog gezind te
vinden.
En nu de verdere candidaten voor een Commissie in den Haag! Van degenen
die je noemt ken ik alleen de Heeren Hidde Nijland en Jhr. H. Loudon persoonlijk
een weinig. Desnoods kan ik voor hen wel een introductie verschaffen. Maar wil me
dan even opgeven op naam van welke aspirant-bezoekers dier Heeren ik de
introducties dan moet zetten. Het zal zeker noodig zijn er toch met enkele woorden
bij te zetten, dat het een kunstaangelegenheid van belang geldt. En de bedoeling
is zeker, dat je dan (met die introductie) vooruit schrijft wanneer jelui de Heeren
bezoeken
[1:2]
kunt?
In Groningen heb ik nog eens goed geïnformeerd naar mogelijkheden. Twee
vrienden van Prof. Heymans verzekerden mij beiden, dat hij toch voor zooiets
bepaald niet de man was. Bij den Heer Beukema, dien we tevergeefs vroegen,
schijnt het geval te wezen, dat hij in plaats van oorlogswinst zeer bepaald
oorlogsverlies heeft gemaakt, doordat hij zijn fabriek stop heeft moeten zetten. Zijn
niet-meedoen is dus in casu begrijpelijk. Verder kon ik niemand genoemd krijgen,
die voor ons eenigszins in de termen zou vallen. Ik geloof niet, dat de Groningers
bijster royaal zijn. Groningen exit dus!
Van den Heer Thurkow weet ik hoegenaamd niets, als dat hij voor fabelachtig rijk
doorgaat.
En nu je eersten brief, dien ik zoo snood was nog niet te beantwoorden.
De zaak is deze: Ik heb kort geleden een klapje gehad, waarvan ik aan het
bijkomen ben, maar waarin toch een ernstige waarschuwing te zien is, dat ik heel
na aan de grens van overwerken heb gestaan. Inderdaad zit ik in veel te veel dingen,
en ik geloof niet dat ik zoo voort zou kunnen
[1:3]
gaan, zonder althans het voortzetten van mijn op zichzelf al zoo inspannende werk
onmogelijk te maken. Ik moet dus inbinden. En daarom begin ik alle ‘drudgery’ te
schuwen. Mijn vraag is nu: Mag dat gaan bezoeken van de Amsterdamsche amateurs
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werkelijk noodig worden genoemd? We hebben ons best gedaan. We hebben een
kleine Commissie in elkaar gezet. We hebben ook een grootere Commissie gevormd
en ons daardoor al in elk geval een flink aantal bijdragen verzekerd. Moeten we nu
ook nog al het uitvoerend werk zelf doen? Dit lijkt me te veel gevergd. Ik wil heel
graag nog eens bij jou of hier bij mij een avond confereeren (liefst met de Heeren
v. Eeghen, Gerdes en Kranenburg) over wat ons thans verder te over staat. Maar
mijn toch al in het nauw geduwden tijd geven aan bezoeken bij menschen die ik
geen van allen ken, - neen daar zie ik noodzaak noch heil in, en daar voel ik op het
oogenblik de kracht niet toe.
Intusschen ben ik met hartelijke groeten van huis tot huis, altoos
your old
Janpiet

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 22 juli 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum Zondag 22 Juli '17
Beste Wim, Als ik gisteren een beetje weinig toeschietelijk leek, duid het me dan
niet euvel. Als we op den duur wat voor anderen willen kunnen zijn, is het toch
noodig, dat we in de eerste plaats op ons zelf passen. Charité bien ordonnée
commence par soi-même! En dan, - net als ieder onzer zijn eigen palet weer op
eigen manier opzet, en moeielijk van dat van een ander zou kunnen werken, net
zoo is het ook met dit werk;
[1:2]
ieder kan het 't best doen naar zijn eigen instincten en zijn eigen élans. Zoo bij die
kunstverzamelaars die op onze lijst staan, voel ik me niet heel zeker. Maar vandaag
heb ik toch weer iemand uit een andere sfeer voor de zaak gewonnen. Gelieve dus,
naast de bijdrage van mij zelf, behalve een op naam van Veth.JC, er ook eene op
naam van Veth.IJ te noteeren.
Hartelijke groeten van huis tot huis
t.t.
Janpiet

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 22 juli 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 68; microfiche nr.
105/158 en nr. 105/159

[1:1]
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Oosterpark 82
Amsterdam
22 Juli 1917
Beste Jan Piet,
Het zou mij erg spijten als je den indruk hebt gekregen dat 'k te veel van je verg.
Ik zelf heb al een gevoel gehad van onbescheidenheid, wel wetende dat je 't altijd
druk hebt en veel werkt. Maar de zaak is dat wij allen je helder oordeel, je
overredingskracht en je energie zoo waardeeren en bewonderen. De heer van
r.

Eeghen schrijft mij: ‘het zou overweging verdienen te weten hoe D Jan Veth hier
over denkt’; de heer Gerdes zegt: ‘'k ben bereid de menschen te gaan bezoeken
r.

vooral als D Jan Veth zou willen meê gaan.
[1:2]
Wilt u hem eens hierover schrijven?’ enz. Wat nu die verdere bezoeken betreft,
voorloopig is dit opgegeven. Ik zal nu die Haagsche heeren aanschrijven; zoodra
'k definitief weet waaraan wij ons te houden hebben, gaan de uitnoodigingen tot
deelneming weg. Vóór dien tijd wil de heer van Eeghen, als hij omstreeks 1 Aug.
terug is, met mij overleggen over den vorm waarin dat het beste geschiedt. Misschien,
als je in de buurt bent, is 't je mogelijk die (laatste) conferentie bij te wonen. Maar
als 't je moeielijk is doe 't dan niet, de zaak komt mij nog al eenvoudig voor. Ik schrijf
je in ieder geval zoodra 'k van den heer v. Eeghen gehoord heb, je kunt dan besluiten
naar gelang je op dat oogenblik je gevoelt. Wanneer die uit[1:3]
noodigingen verzonden zijn hebben wij alleen af te wachten welk resultaat dit
oplevert.
Voilà tout! Er blijft echter nog één onderdeel te behandelen, d.i. het aanbod van
v.d. Weele. Ik geloof dat je de eenige bent die daar iets van weet. Hoe moet dat
gaan? Kan 'k er v.d. Weele over schrijven? Dit heeft echter geen groote haast, je
hoeft mij daarop niet dadelijk te antwoorden. We spreken elkaar toch nog wel, 't zij
dat je hier komt bij de besprekingen met den heer v. Eeghen, 't zij dat 'k je eens in
Bussum kom opzoeken om je van een en ander op de hoogte te houden.
Neem nu maar wat rust, dan zal je gauw weer opknappen. Je hebt zoo'n heerlijk
huis en zulke lieve menschen om je heen, en in een mooie natuur
[1:4]
dat 't buitengewoon prettig en weldadig moet zijn om daar wat rust te nemen.
Ik ben zooveel ouder dan jij en 'k ben dagelijks zóó moe dat 'k nauwelijks kan
loopen 's avonds als 'k den heelen dag heb staan werken. 'k Ben bezig aan een
levens groot naakt en daar kan 'k niet bij zitten; ik maak me dikwijls zorgen dat 't
boven mijn kracht is, zoowel lichamelijk als van een artistiek standpunt. Breitner
vraagt me elken Zondag avond als hij komt ‘heb je wat te zien?’ maar 'k ben bang
dat hij mij heelemaal ontmoedigt en laat hem niets zien voor 't af is.
We gaan in Aug. een paar weken logeeren bij Isaac en daar kan 'k naar verlangen
om eens uit te rusten en niets te doen!
Met hartelijke groeten van ons beiden, ook aan je lieve vrouw
je ouwe
Wim.
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Willem Witsen aan Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 juli 1917
Verblijfplaats: LM E.354 B.2

[1:1]
Hartelijke gelukwenschen op dezen dag.
Willem Witsen

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 augustus 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 70; microfiche nr.
105/162 en nr. 105/163

[1:1]
Oosterpark 82
2 Aug. 1917
Beste JanPiet,
De heer van Eeghen is terug en heeft mij opgedragen je te schrijven dat, ingeval
je gezondheid en je bezigheden het toelaten, hij gaarne een bespreking omtrent
'tgeen er verder te doen valt, zou hebben en dat het hem elken avond schikt behalve
[1:2]
Dinsdags en Donderdags. Als je mij dus wilt opgeven welken dag je kunt, of liever
nog, eenige dagen wilt noemen waaruit wij kunnen kiezen, dan zal 'k 't bespreken
r.

met de anderen, M v. E. & Gerdes (liefst de volg. week).
Je hebt ons laatst een heel prettigen dag bereid, 'k woû dat je dat meer deed! 't
Werk vlot niet en 'k verlang zóó dat 't af is!
Hartelijke groeten, ook aan je vrouw van ons beiden
je
W.

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 3 augustus 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Bussum 3 Aug. '17
Beste Wim,
Heel graag kom ik aanstaanden Woensdagavond naar stad (8 Augustus dus) om
nog eens over de noodige actie voor het Breitner-fonds te confereeren. Liefst al om
half acht. En dan bij den Heer van Eeghen? Dat hoor ik dan nog wel even!
Mijn hoofd is nog een beetje daas, maar ik kan mijn werk doen zonder stoornis.
Alleen valt al wat er bij komt me zwaarder dan anders.
Hartelijke groeten van huis tot huis
your old
Janpiet

Onny van Spengler aan Willem Witsen
Plaats: [Hattem]
Datum: [4 augustus 1917]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Langenberg, Hattem]

Zaterdag middag.
Lieve Meneer Witsen,
Daarnet krijg ik Uw briefje. 't Heeft me eigelijk verdriet gedaan. Bent U boos om
't één of ander op me of denkt U dat ik U toch in de steek zal laten? Ik ben ook
dikwijls onuitstaanbaar geweest, dus begrijp 't heel goed dat U me niet verder wil
af maken. 't Spijt me zoo; ik dacht dat U aan dat portretje hechtte, en had me er
bergen van voorgesteld om een paar dagen
[1:2]
vacantie ervoor te gebruiken om achter elkaar te poseeren. Als Lijsje dan weg is,
had ik desnoods aan Marie gevraagd of ze mij een paar dagen wilde bergen als
logée! 't Is zoo gek dat ik er dezen dagen juist zoo over dacht en van plan was U
er over te schrijven. Is dat telepathie? Maar ik begrijp best dat U liever uit wil
scheiden. In ieder geval heb ik nu zoo'n naar gevoel. Zoo gauw als ik in A'dam ben
of liever als U er weer is, kom ik eens even aan om te zien of U echt boos op me
bent. Dat
[1:3]
briefje voelde van wel een beetje, maar ik kan 't me zoo goed begrijpen. Bent U
prettig aan 't werk? Wanneer komen Marie en U hier. U hebt 't me vast beloofd eens
te komen. Lijsje is in Laag Soeren. Ze blijft daar nog tot 15 Aug. en komt dan een
paar weken hier. Ik was al een paar keer bij haar en verlang erg naar haar komst.
Dag Meneer Witsen. Zult U nu niet zoo vervelend tegen me zijn van dat ge-‘freule’.
Dat deedt U juist niet meer en vond ik zoo prettig. Ik heb zoo'n heerlijke
[1:4]
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herinnering aan Oosterpark 82! Heusch. Maakt U dat niet voor me weg? en mag ik
eens gauw aankomen? Volgens dat briefje ziet U me liever niet dan wel! 't Is hier
heerlijk. Eerst waren we een week in Noordwijk en genoot ik zoo van de zee. De
tuin is zoo mooi nu van kleur. Hoe is die van Marie? Eerst toen ik net uit A'dam
kwam was ik erg moe en moest den heelen dag liggen maar nu ben ik heelemaal
uitgerust en heb nog 3 weken vacantie. Hier logeeren op 't oogenblik veel jongelui
(mijn zusje is vandaag jarig) ik voel me vreeselijk oud en niet meer passende er
tusschen!! Hoe is 't modelletje? Mooi? en aardig?
Nu schei ik heusch uit.
Dag Meneer Witsen. Heel veel liefs en een zoen voor Marie
Uwe
Onny.

[2:5]
Vanmorgen in de bloementuin dacht ik juist over dat de kleur van de Afrikanen zoo
buitengewoon mooi en warm was en bekeek ik ze met 't idee om Marie een doos
te zenden, maar ze zijn op 't oogenblik zoo verregend. Is dat niet toevallig en toen
kwam ik thuis en vond Uw briefje. Ik zal zoo gauw 't weer een beetje opgedroogd
is, er wat aan M. zenden. Zijn ze dan leelijk overgekomen, dan moet ze er maar
niet naar kijken en gauw weg gooien.
[2:6]
Hoe gaat 't Breitnerfonds?
In vl. haast. Deze moet direct weg dan gaat hij nog mee.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 4 augustus 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 71; microfiche nr.
105/164 en nr. 105/165

[1:1]
v.h. 4 Aug. 1917
Beste Jan Piet,
In overleg met de heeren v. Eeghen & Gerdes meld 'k je even, dat je Woensdag
avond gaarne verwacht wordt, Oosterpark 82. Marie & ik zouden 't heerlijk vinden
als je zou willen komen eten en
[1:2]
het zou ons dubbel aangenaam zijn als je vrouw zou willen meêkomen.
Inderdaad zouden wij dit een extra buitenkansje vinden. Doe dus een goed
woordje.
Prettig dat je werken kunt zonder dat 't je hindert; dat werk komt er 't meest op
aan en je zal 't ook wel 't liefste doen. Tot Woensdag.
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Met hartelijke groeten ook aan je vrouw van ons beiden
je
W.
In haast!

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 6 augustus 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 6 Aug. 1917
Beste Wim,
Wij zullen heel graag Woensdag vooruit al bij je komen eten, en stellen ons voor,
dan omtrent zes uur bij jelui binnen te vallen.
Met dezelfde post als die van je briefje kreeg ik vanochtend twee epistels, beide
antwoorden op onze Haagsche uitnoodigingen. Ik sluit ze hierbij in, maar wil ze
Woensdag wel van je terug hebben. Dat is dus weer f 2000 - winst voor het fonds,
en zooiets geeft de burger moed.
Met hartelijke groeten van huis tot huis
your old
Janpiet

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 11 augustus [1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
11 Aug.
Mon cher,
23 Aug. vind ik uitstekend maar eerder ook natuurlijk. Kom jelui dus zoo spoedig
en blijf zoolang gij kunt. Er zijn eenige veranderingen van behang enz. nog aan den
gang maar dat doet er niet toe, of liever daar kunnen jelui aan medewerken.
Dus tot spoedig
hart. gegroet
i

Willem Witsen aan Erik Witsen
Plaats: Amsterdam
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Datum: 16 augustus 1917
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
B.E.,
Heb je lust Zaterdag te komen eten en te blijven tot Zondag avond? De volgende
week gaan we naar den Haag en vandaag moet 'k naar Overveen. Prettig dat je
komt.
We eten om half zes tegenwoordig.
Met hartelijke groeten
je
V
In haast!
O.Park 82 A'dam 16 Aug. 1917

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 augustus 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 69; microfiche nr.
105/160 en 105/161

[1:1]
v.h. 21 Aug. 1917
Beste Jan Piet,
De heer van Eeghen heeft mij opgedragen je te vragen:
o

1 of je het niet noodig vindt evenals wij, dat er nog een vergadering wordt
uitgeschreven om de commissie in te lichten over den stand van zaken en tevens
een voorstel te doen, nl. om ons, het bestuur van het fonds, te machtigen de
en

commissie te vertegenwoordigen op den 12 Sept.
Breitner is op verzoek van den heer v. E. gepolst en is afkeerig van alle officieele
en

vertooningen maar hij zal graag het bestuur van het fonds ontmoeten op den 12
Sept. des middags te 4 ure ten mijnen huize Oosterpark 82.
[1:2]
o

2 of, indien je geen principieele bezwaren hebt tegen 'n vergadering, het je zou
schikken die vergadering te houden op 8 Sept. 's middags 3 uur.
o

3 of er geen mogelijkheid zou zijn de medewerking van de Koningin Moeder te
verkrijgen? Hoe denk je daarover?
A.s. Donderdag worden de uitnoodigingen verzonden en zal 'k je 10 exempl. van
het communiqué zooals het nu definitief is, laten zenden.
Het Rotterdamsche comité heeft zich ten slotte terug getrokken: ze willen van die
f 1000 - niets weten.
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r.

r.

Alleen de heeren J. Hudig M W.A. Mees, G.L.M. v. Es, H.H. van Dam en D v.
Moll hebben bijdragen toegezegd,
[1:3]
de laatste in een zeer ongracieus briefje dat hem geen eer aandoet.
Ik heb altijd nog niets van van der Weele gehoord, heb je hem nog geschreven?
A.s. Donderdag vertrekken wij naar den Haag waar mijn adres is ten huize van
en

Isaac en waar wij tot den 6

Sept. denken te blijven.

Met hartelijke groeten ook aan je vrouw, van ons beiden
je
Wim

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [22 augustus 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
woensdag
All right. Jelui wordt verwacht.
Dus tot morgen!

i

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Den Haag]
Datum: 29 augustus 1917
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
[briefhoofd Gemeenteziekenhuis, Den Haag]
29 - VIII - 17
Beste Willem,
Ik werd van morgen na het ontbijt prettig verrast door je hartelijk briefje. Ja, 'k ben
in een beroerd lastig parket geraakt en wat 'k hier heb uitgestaan is moeielijk te
zeggen - aan den anderen kant zóó veel hartelijkheid en een voortreffelijke
verpleging. Die pols breuk is natuurlijk wel 't ergste maar dubbel lastig dat 'k door
de vele kneuzingen over mijn heelen corpus bewegingloos moet liggen en letterlijk
niets zelf kan doen. Alleen mijn rechter arm is normaal hoewel de duim van mijn
rechter hand stijf is. Ik heb 'n reuzen smak gemaakt en mag van geluk spreken dat
'k er zóó van af kom. De uren van bezoek zijn 's middags van 2 - 5
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[1:2]
en van 6 - 8 's avonds - als je eens komen wilt met Jeanne zul je mij een
buitengewoon groot plezier doen. - Marie is gewoonlijk hier van 3½ - 5 en soms
weer 's avonds nog even.
e

't Is nu de 6 dag en ik moet volgens den dokter 14 dagen liggen na 't zetten. Dat
e

is de 2 dag gebeurd, maar van nacht heb 'k voor 't eerst goed geslapen en voel ik
duidelijk vooruitgang van den toestand.
Beste Willem, breng niets voor mij meê. Sigaren mag ik niet hebben en vruchten
en boeken krijg 'k zóó veel, maar 'k zal 't heerlijk vinden je beiden te zien!
Hartelijk gegroet
je oude
Wim

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [30 augustus 1917]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Ziekenhuis, Zuidwal
Lieve Cobi,
Maak je over mij maar niet ongerust, dat komt wel weer terecht. Ik ging in
stikdonker over den gang om naar boven te gaan en voelde plotseling dat 'k geen
grond meer had. Ik sloeg voorover van de trappen, drie maal met mijn hoofd en
bleef toen liggen als de stervende gladiator en kon mij niet bewegen. Maar 'k moest
en 'k ben met ontzettende moeite naar boven gegaan en heb mij uitgekleed enz.
r.

Isaac heeft dadelijk een D laten komen voor 't eerste verband en volgende dag
ben 'k per brancard overgebracht naar 't ziekenhuis, onder behandeling van den
r.

besten chirurg D Schoemaker. Röntgen stralen hebben uit gemaakt dat 't bekken
r.

niet gebroken is, zooals D dacht maar de pijnen zijn verschrikkelijk. De pols is gezet
r.

en komt terecht volgens D Be[rn[?] met 3 à 4 weken weer klaar.
Veel hart. gr.
je
W

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 3 september 1917
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Gemeenteziekenhuis, Den Haag]
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3 Sept [19]17
Lieve Cobietje,
e

Het is van daag de 11 dag dat 'k hier lig, altijd nog in dezelfde houding want 't
r.

been kan 'k nog altijd niet bewegen. D S is echter vol moed, er is niets gebroken
zegt hij en dat 'k mij niet bewegen kan en er niet op staan ('k heb dat voor zijn oogen
moeten probeeren maar toen zag hij toch ook dat 't niet ging) schrijft hij toe aan de
r.

schok die mijn zenuwen gehad hebben van den val. Vandaag komt D Bolten en
zal mij misschien electriseeren. Dat is op 't oogenblik mijn grootste zorg want die
arm ligt maar roerloos naast me in 't gips verband op 'n kussen en pijn heb 'k daar
niet meer, alleen akelige doode vingers.
[1:2]
A.s. Zaterdag mag het verband er af en zal 't blijken of de pols weer in orde is. Zoo
ja, dan volgt massage en oefeningen. Verder moeten we maar afwachten wat er
r.

van te recht komt. D S. zegt dat 'k er weer meê zal kunnen celspelen; voor mìj is
dit op 't oogenblik 'n raadsel. Maar dat been! De voet is goed en de knie ook maar
't zit boven in de dij, en in 't heupbeen. Als 'k stil lig doet 't geen pijn maar als 'k
r.

beweeg of de D beweegt 't naar links en rechts of op en neer, dan is de pijn
ontzettend; als 't niet was om dat been zou 'k van de week weg mogen gaan, maar
'k kan niet. De nachten zijn vreeselijk lang want om 9 uur moet 'k gaan slapen - 'k
heb maar één nacht goed geslapen nl. van 2-6 maar 'k zie er elken avond weer
tegen op. Het eten
[1:3]
is wel goed maar niet bepaald smakelijk. Marie Colijn kookt beter. Ik heb ééns 'n
kippeboud gehad, die M.C. gebraden had voor M. M.C. logeert nl. ook in den Haag
bij haar moeder en zij is al 'n maal of drie bij mij geweest en heeft me beloofd af en
toe iets voor me klaar te maken. Maar 't màg niet! Wel vruchten maar niets anders.
Van 2 - 5 is 't bezoektijd en 's av. van 6 - 8. Jan Hofker komt elken avond, soms met
Wim zijn zoon, die mijn petekind is. Marie komt ook elken dag, soms 2 maal, daar
verlang 'k altijd maar naar, 'k ben zoo gewoon om voor haar te zorgen en nu mis 'k
dat zoo. Verder allerlei bezoeken van Hagenaars en Amsterdammers die in Schev.
zijn. Ook Willem Kloos en Jeanne, v. Royen en z'n vrouw, Mouton, Thijs Boissevain,
Jan Veth, Kraane enz. Isaac en Mevr. de Vries komen
[1:4]
dikwijls met Marie meê.
r.

D Cohen Tervaart, de zwager van Isaac is mij ook komen bezoeken, hij komt
alle dagen in het Ziekenhuis voor zijn praktijk - hij lijkt mij erg sympathiek - ook zijn
vrouw is er eens geweest. Maar die bezoeken komen veel tegelijk zoo tegen 4 uur
meestentijds lig 'k alleen, alleen en de dagen zijn eindeloos. Ik lees want 'k krijg
veel boeken van Isaac. Hij heeft me ook teekenpapier gestuurd maar daar ben 'k
nog niet toe gekomen. Zuster Raman, de hoofd verpleegster wil graag poseeren
maar 'k heb nog geen energie. Mijn dag verpleegster is 'n zeer beschaafd en aardig
meisje, en den heelen dag bezig om mij heen. Zij zorgt uitstekend en is uiterst
bescheiden. Ik dank je bij voorbaat voor de vruchten die je voor mij laat komen. Ze
zullen vandaag of morgen wel komen. Als je nog eens schrijft laat me dan iets weten
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van Cobaatje en jezelf en denk nooit weer aan onhartelijkheid van mijn kant want
't tegendeel is waar! Marie wil je zeker graag schrijven maar 'k kan 't best zelf, 't
vermoeit me al minder en 'k doe 't graag!
Veel hart. gr.
je
W.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 september 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 7 September 1917
Amice,
Hoe gaat het met je? Ik had volgende week zullen komen, ook bij Is. maar moet
nu, voor nieuw werk, plotseling naar Helmond en zie geen kans er uittebreken om
je nog eens te bezoeken. Wil je dus zoo goed zijn mij eens te schrijven, hoe het je
gaat! Je hebt nogal goed genezend vleesch, waarschijnlijk doordat je het altijd goed
onder de Whiskey houdt, en zult dus wel gauw weer de oude zijn. Wat een geluk
toch, dat het je linker hand is. 't Is misschien een zachte vingerwijzing van
hoogerhand, want in den laatsten tijd was het wel bar zooals jij in Luilekkerland
leefde. Daar heb je Marie I en Marie II de keukenmeid. Of dat niet genoeg is wentel
je je overdag in de naaktmodellen en regent het bestellingen voor schoorsteen[1:2]
stukken. Als ik aan dat alles denk lik ik mijn vingertoppen af en ben maar blij dat ik
's maandagsavonds zoo'n wondermensch van dichtbij mag zien. Geen wonder dat
er zoo af en toe iets moet gebeuren om je tot de werkelijkheid terug te brengen. Die
knauw - door die waschtafel - hadt je zeker niet begrepen! Wil je zoo goed zijn aan
Is. te zegen dat ik niet kan komen. Ik dacht hem zelf te schijven maar vrees het te
zullen vergeten.
Weet je nog iets van Pulchri? Het was m.i. zeer verkeerd om op de hoofdplaats
van de tentoonstelling - de plaats die bij het binnen komen en altijd door overal goed
te zien is - te vullen met die koppen van Toorop en wel daàrom omdat ze al op 25
tentoonstellingen geweest zijn en ieder bij het binnenkomen de indruk zal krijgen
van ‘oude kost’.
Wat prachtig weer sinds Maandag. - Als je linker been in orde is moet je maar
gauw
[1:3]
met je arm in verband, gaan wandelen. 't Zal heerlijk aan het strand zijn en misschien
niet zoo druk als in vacantie tijd. - Betsy de Vries, die ik, bij mijn weggaan, in den
trein mocht vergezellen, was allerliefst. Als de vrouwen zoo jong zijn zijn ze eigenlijk
het aardigste, het liefste en het mooiste.
Amice, In 't geheim deel ik je mede, dat ik een gevoel heb of de tijd aan mij begint
te knagen. - Weet jij ook of er een vereeniging is, zooals ‘Heemschut’ voor oude
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gebouwen, om oude menschen voor ondergang te bewaren? Er moet toch zooiets
zijn? Misschien is het wel het ‘Oude-Mannenhuis’ hier op de Amstel. Eerlijk gezegd
heb ik verduiveld weinig zin om daar lid van te worden. Enfin we zullen afwachten.
Ik hoop je spoedig te zien.
Hartelijke groeten, ook aan Marie I.
t.t.
Nieuw

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 september 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
7 Sept.1917.
B.W.,
Ik hoorde gisteravond van Jaap wat je nu weer overkomen is. Jij bent me er één,
en je ziet wel dat je altijd weer op je pootjes terecht komt. Maak het maar niet lang
in bed. Jammer dat ik je nu niet hier kan op zoeken; wij zijn een dagje met de kinders
in de stad. Laat me even hooren hoe het gaat. Breng maar gauw die hand in orde.
Hartelijke groeten voor M. en voor je zelf in de andere hand
van je
Arthur.

Marius Bauer aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [10 september 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
B. M., Wilt ge ons eens schrijven hoe 't met Witsen gaat? Ik heb wel een en ander
gehoord van zijn ongelukkigen val, maar tamelijk vaag.
Onze beste wenschen voor zijn spoedig herstel
t[av[?]
MBauer
Groeten aan Isaac

Willem Witsen aan Arij Prins
Plaats: Den Haag
Datum: 12 september 1917
Verblijfplaats: LM, inv.nr. P.877 B.2
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[1:1]
Gemeente Ziekenhuis Zuidwal
den Haag 12 Sept. 1917
Amice, Ik lig reeds drie weken hier met gebroken pols en gekneusde beenen en
r.

m.

heb je niet eerder kunnen antwoorden. M v. Wijngaarden te R

heeft niet mede

m.

gedaan aan 't fonds en over 't geheel is R een fiasco geweest. Het fonds is echter
nu f 60.000, we hebben dus geen reden tot klagen. De aanbieding, die zooals je
weet heden zou plaats hebben, is uitgesteld, waarschijnlijk tot over een week of 4.
Breitner krijgt heden een brief van den waarnemenden secretaris Jan Veth, en
onderteekend door het bestuur met mede deeling wat er geschied is en bericht van
uitstel. Hij is daar eerst in gekend en hij vond 't ook prettiger.
Vergeef dit gekrabbel!
Met beste groeten
t.t.
Witsen

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [13 september 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Allerbeste Wim, We waren van plan geweest, je deze week nog eens te bezoeken,
maar ik zit nu midden in mijn Lit. Kroniek, terwijl ik het dezer dagen ook juist zoo
druk heb met andere dingen. Maar we zijn zoo erg verlangend te vernemen, hoe
het gegaan is met het afnemen van het polsverband. Zou M. niet de vriendelijke
goedheid willen hebben, ons even een briefkaartje te schrijven, waarin zij ons dan
óók zegt, hoe lang je nog blijft? Want dan hopen wij in elk geval de volgende week
nog eens te komen.
Met een hartelijke hand en de beste wenschen, als altijd,
je
Willem

Simon Maris aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 14 september 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd]
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Amice, Nog steeds geen antwoord van Zuid 4154. Ik belde naar 't huis van Isaac
Israels en de juffrouw zeide dat er niemand te vinden was. Gisteren geen gehoor.
Graag had ik Jelui eens gesproken om te hooren hoe 't met je gaat. Hesselink licht
mij zoo nu en dan in. Ik hoor dat je nog ergen pijn hebt. We wenschen je spoedige
beterschap toe. Ik ben zoo bang dat Jelui den smaak van het Haag beet zult krijgen
en wij Amsterdammers ‘ohne Witsen’ worden. Marie waak daarom en geef A'dam
zijn Witsen terug! Hij is verplicht aan zijn voorgeslacht om in A'dam te wonen!! En
dan onze poker[1:2]
avonden?! 30 cts. en éen dubbeltje hooger.. van Dam f 1 - Witsen f 2 - 4 azen!! etc.
Van Dam kocht een schitterend schilderij van Isaac Israels, een tuinknecht van de
Haagsche diergaarde die papegaaien draagt. Ik raadde hem dit sterk aan en hij is
er zeer gelukkig mee. 't Is of de beesten je doof schreeuwen. Israels wordt met den
dag jonger. - Slagmulder zeide dat hij van dit schilderij niet scheiden kon. Ik heb de
man, die zat te huilen, van innerlijke aandoening van 't smartelijk verlies, wat
getroost.. Slagmulder lijdt onder 't verkoopen van zijn pictures, zeg het voort!!..
En nu Marie en Witsen onze hartelijke groeten en spoedig beterschap toegewenscht.
Geef Israels s.v.p. onze groeten.
Steeds gaarne yours
Simonmaris
A'dam den 14 Sept. 1917.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Den Haag
Datum: 14 september 1917
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
den Haag 14 Sept. 1917
Beste Willem,
Dank voor je briefkaart, 'k begrijp best dat jullie geen tijd hebben om elke week
hier te komen en je moet je daarover geen zorgen maken. Ik weet toch wel hoe
hartelijk jullie het met mij meenen.
De hand is ontzettend stijf, na 14 dagen in 't gips te hebben gezeten en wordt
dagelijks gemasseerd wat zeer pijnlijk is! Veel vooruitgang kan 'k niet constateeren
en 'k begrijp zelfs niet hoe 't te recht moet komen. Maar de doktoren twijfelen daar
niet aan. Ook het been valt nog niet meê, maar gaat toch vooruit.
Marie komt gelukkig dagelijks en verder heb 'k veel bezoek en 'k lees veel.
Met hartelijke groeten, ook aan Jeanne en nog wel bedankt voor je goede wenschen,
je ouwe
Wim

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Den Haag]
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Datum: 15 september 1917
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Gemeenteziekenhuis, Den Haag]
15 Sept. [19]17
Lieve Cobi, je hebt me zoo'n hartelijken lieven brief geschreven, zoo'n echt
ouwerwetschen waar zoo veel in staat van alles en ik van mijn kant heb zoo weinig
te vertellen. 't Is zoo vreeselijk ééntoonig en alle dagen 'tzelfde! Wat gaat dat
langzaam! En toch kan 'k vooruitgang constateeren want 'k kan mijn hand weer
oplichten, hoewel dan met 't gevoel dat 'k een kunststuk verricht, en 't been gaat
ook veel beter. Maar de hand is zooveel erger geweest dan 't been! 't Is waar, 'k
kan de hand nog niet bewegen, nauwelijks de vingers een beetje en 't gewricht is
nog erg dik en pijnlijk waar de fractuur is geweest. Ook van omdraaien (dat
spreekwoordelijk zoo gemakkelijk is) is nog geen sprake. Dat zal nog wel 14 dagen
r.

duren, zegt D Enklaar die mij dagelijks komt masseeren. Ik word nog elken dag in
mijn bed (met bed en al) gereden naar de kamer waar geëlectriseerd wordt. Dat
r.

doet D Bolten, 'k geloof dat je hem wel kent, 'k vind 't geen aardige man maar hij
r.

electriseert mijn been en heup en heeft verder niets te doen. Maar D Schoemaker,
de
[1:2]
chirurg, komt ook elken dag en houdt toezicht op alles. Hij is 'n buitengewone man!
- 't is afschuwelijk dat gevoel van stijfheid en machteloosheid in die hand en 'k geloof
nooit dat 't heelemaal te recht komt. Ik zal wel nooit meer cel kunnen spelen en
hoewel 'k dat den laatsten tijd weinig deed, spijt 't me toch vreeselijk. Maar 'k ben
niet zoo down meer als 'k geweest ben. 't Ongeluk is dat 'k zoo teergevoelig ben,
maar meestentijds kan 'k dat beheerschen, maar er zijn dagen geweest dat alle
controle weg was en dat 'k niets deed dan huilen. Niet uit lafheid of kleinzeerigheid!
maar uit teergevoeligheid, zoo diep diep treurig 'k alles zag niet speciaal mijn eigen
toestand, maar 't leven dat op z'n eind loopt. Inderdaad is daar objectief gezien,
niets treurigs aan in zooverre 't normaal is en een ieder 't heeft te ondergaan. Maar
subjectief is 't vreeselijk! 't Is maar zaak om die zenuwen te kunnen beheerschen!
Enfin, enfin, laten we maar dankbaar zijn voor alles wat geweest is, 't is nu de beurt
van anderen. Die arme lieve Cobaatje, wat moet er niet in haàr omgaan! Geef haar
'n zoen van me 'k voel 't zóó! Dag Cobilief, 'k zal je wel op de hoogte houden. Bram
is hier eergisteren geweest. We hebben geschaakt! Marie is zoo ontzettend lief voor
me, 'k vind 't zoo heerlijk om voor haar te zorgen en nu verzorgt ze mij!
Dag,
je
W.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Den Haag
Datum: 16 september 1917
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Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 72; microfiche nr.
105/166 en nr. 105/167

[1:1]
[briefhoofd Gemeenteziekenhuis, 's-Gravenhage]
16 Sept. [19]17
Beste Jan Piet,
In de eerste plaats kan 'k je melden dat de Heer J.C.J. Drucker een bijdrage heeft
gezonden (die al reeds in 't bezit is van den penningmeester) van f 1000 -.
Het doet me genoegen dat ten slotte 't Hooft nog heeft meê gedaan. Niet zoozeer
om die f 250 - als voor hem zelf. Ik stel 't ook zeer op prijs dat de aanbieding is
uitgesteld en ik hoop nu maar dat 'k de volgende maand terug ben in Amsterdam.
Het gaat zoo langzaam vooruit! De hand is nu al 'n week uit 't gips maar blijft absoluut
stijf. Ik word dagelijks gemasseerd dat zeer pijnlijk is omdat de breuk precies in 't
gewricht is, dat nu weer los gemaakt moet worden. Maar als 't helpt en 't komt terecht
dan beteekent die pijn niet veel.
[1:2]
Mij is 't echter onbegrijpelijk dat zoowel 't pols gewricht als de vingers ooit weer hun
lenigheid zouden terug krijgen.
En wat 't been betreft: 'k lig nog altijd in dezelfde houding en ben nog niet op
geweest. Eén oogenblik, op den dag nadat je hier geweest bent en dat was 'n
absolute failure. Sints lig 'k maar stil en word dagelijks geëlectriseerd. Intusschen
gaat 't been zeer vooruit, 'k kan 't weer bewegen en de pijn is veel minder. Zoodra
'k op mag komen en weer loopen geleerd heb ga 'k weer bij Isaac. - 't Is hier
ontzettend vervelend hoewel 'k goed verzorgd word en veel bezoek en allerlei blijken
van belangstelling krijg - inderdaad te veel want 'k weet niet waaraan 'k dat verdiend
heb. Gisteren kreeg 'k bezoek van 'n onbekende! Ik begreep er niets van en
verwonderde me uitermate en dacht aan 'n vergissing. Maar 't was Hidde Nijland!
Erg goed bedoeld!
ij.

Kom je niet eens naar de Teekenmaat kijken? Ik hoor daar niets dan goeds van,
maar lees geen kranten. Hoop dat je dan nog eens bij mij aan komt.
Met ons beider hartelijke groeten aan je vrouw en jezelf
je ouwe
Wim

[1:1]*
Zooeven toezegging van f 250 - ontvangen van een bewonderaar die onbekend wil
blijven.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: Den Haag
Datum: 18 september 1917
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 36
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[1:1]
Gem. Ziekenhuis, Zuidwal
den Haag 18 Sept. 1917
Beste Mau, Hartelijk dank voor je schrijven. Wat zal dat een opluchting voor je
geweest zijn dat je die ‘solitaire’ kwijt bent!
Ik lig nog altijd te bed maar ben gisteren voor 't eerst 'n uur op geweest. Dat is
tenminste 'n vooruit gang. De hand is voorloopig nog stijf en als van oud gutta
percha. Wordt dagelijks gemasseerd maar 'k kan er nog niets meê doen. Ik mag de
hemel danken dat 'k nog leef, 't is haast onbegrijpelijk. Ik ben nl. op m'n hoofd terecht
gekomen maar dat schijnt solide! Ik denk dat 'k nog 3 weken hier moet blijven.
Wees hartelijk gegroet, ook door Marie, ze komt mij dagelijks bezoeken.
Met 'n hand
je
Wim

Therese van Duyl-Schwartze aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 september 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amst 19 Sept. 1917
Zeer geachte Mevrouw,
Ik zou zoo gaarne weten hoe het met den heer Witsen gaat. Ik zou het zoo heerlijk
vinden als u mij even per briefkaart goede berichten kunt melden.
Met hartelijke groeten ook aan uw man en uw gastheer en mijn warmste wenschen
voor spoedig herstel, hoogachtend
Uw dw.
Therese v. Duyl Schwartze

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Den Haag
Datum: 21 september 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 73; microfiche nr.
105/168 en nr. 105/169

[1:1]
Gemeente Ziekenhuis
Zuidwal den Haag 21 Sept. 1917
Beste Jan Piet,
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't Is net iets voor Slagmulder om met twee monden te spreken. Als Isaac hier
komt zal 'k 't hem vertellen, misschien dat hij er iets aan doen kan. Ik ben niet
tegenwoordig geweest bij dat gesprek zoodat ik natuurlijk niets doen kan. Ik begrijp
niet dat de verschillende opgaven die 'k den laatsten tijd kreeg, niet kloppen. De
heer v. Eeghen schreef mij ± een week geleden dat 't fonds over de 60 was.
Jij zelf schreef me van de week dat je verwacht dat 't 70 zal worden. En nu in den
e

brief die je mij opzendt schrijft de heer v. Eeghen dat Slagmulder de 60 zou zijn.
[1:2]
Enfin, 'k zal dat maar afwachten, 't is in ieder geval een mooi resultaat. Ik weet
absoluut nog niet wanneer 'k in A'dam kan terug zijn. Ik ben nu 4 weken hier en de
dokter zegt nog 2 weken te moeten masseeren voordat 'k de hand weer eenigzins
kan gebruiken. Dat zou dus 5 à 6 Oct. zijn. Maar kan 'k dan weg? Dat is de vraag.
Ik hoop dus half Oct. weer thuis te zijn maar weet niet of 't zal lukken. 't Gaat zóó
langzaam en de hand is nog totaal stijf en pijnlijk. Ik kan er niets meê doen en ben
dus hulpbehoevend.
't Is waar dat in 14 dagen er veel veranderen kan. Dat hoop 'k maar. Ik loop
dagelijks tusschen 2 zusters, eenige minuten. Vandaag in den gang voor 't eerst!
Adieu! hartelijke groeten aan je vrouw en jezelf van ons beiden
je
Wim
De heer vom Rath schreef me ook over de kwestie Slag. maar 'k kan er niets aan
doen als die man z'n woord niet houdt!

Willem Witsen aan Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens
Plaats: Den Haag
Datum: 23 september 1917
Verblijfplaats: LM E.354 B.2

[1:1]
Gemeente Ziekenhuis
Zuidwal, den Haag
23 Sept. 1917
Beste Frans,
Hartelijk dank voor je prettigen brief. Nee, 'k ben er nog niet uit! Ik lig nog altijd te
bed, in dezelfde kamer waar Isaac ook gelegen heeft. Maar 'k ga toch wel vooruit.
Ik loop dagelijks, tusschen twee zusters, eenige minuten in den gang en blijf een
paar uren op zitten. Dat been zal nu wel gauw hersteld zijn en 't loopen leert weer
gauw aan. Maar die hand gaat heel langzaam. Die is nog helemaal stijf en pijnlijk
en elken dag als de dokter komt masseeren word ik ge[1:2]
marteld. Toch verlang ik er altijd naar omdat 't de weg is naar 't herstel. Ik heb hier
niet veel plezier hoewel 'k voortreffelijk word verpleegd en veel belangstelling en
heel veel bezoek krijg. In den beginne dacht de dokter dat 't bekken gebroken was
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omdat 'k zoo'n gruwelijken pijn had en ik dacht dat 'k voor mijn leven gebrekkig en
hulpbehoevend zou zijn. Bovendien hebben mijn zenuwen een geweldige schok
gehad. Daardoor ben 'k de eerste dagen (en ook door de morfine) heelemaal van
streek geweest. Langzamerhand krijg 'k nu weer hoop dat alles terecht zal komen.
Maar 't zal nog lang duren! De eerste drie weken mag 'k nog niet weg.
[1:3]
Maar nu 'k weer hoop heb kan 'k gemakkelijker berusten in mijn lot. 't Is wel
verschrikkelijk zoo'n hand waarmeê je niets doen kan en 't gevoel van hulpbehoevend
te zijn en altijd 'n ander noodig te hebben drukt me zeer. Maar àls 't nu maar terecht
komt!
Van den oorlog hoor 'k niet veel omdat 'k geen couranten lees; 'k lees heel veel,
zoo goed als den heelen dag. O.a. ook 'n boekje van Lintier Ma pièce. Souvenirs
d'un canonnier. Ken je 't? Dat is 'n dagboek van af de mobilisatie en de
oorlogsverklaring tot eind Sept. van 't jaar '14, dus de geschiedenis van den oorlog,
zooals L [g[?] hem mede heeft gemaakt gedurende
[1:4]
nog geen twee maanden. 't Eindigt met 't hospitaal en vóórin staat 'n bericht van
den uitgever dat hij gestorven is. Dat boekje is prachtig maar verschrikkelijk! En te
denken dat die toestanden nog altijd maar voortduren, nu meer dan 3 jaren! 't Is
krankzinnig.
Heel graag zullen wij eens bij je komen, beste Frans. Ik ben ook heel nieuwsgierig
naar dat portret. Ja, we waren toen heel andere mannetjes! Jij hebt de satisfactie
dat je 'n figuur bent geweest, maar arme ik heb nooit iets gedaan, alleen maar mijn
goede jaren verknoeid! Daarom zou 'k zoo graag oud worden, om nog wat in te
halen. Maar ik vrees dat me dat niet zal lukken! 't Is te laat..
Adieu, Frans. Hartelijken groet van ons beiden en mijn respekt aan je vrouw.
t.t.
Wim

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 24 september 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, Wij danken je zeer voor je brief en het verheugt ons te hooren dat je vooruit
gaat, al gaat 't langzaam. Gelukkig het je linker pols is, als 't zoover herstellen kan,
dat je den hand, al is 't met wat moeite gebruiken kunt, dan kom je er nog mooi af.
En 't loopen zal ook wel lang duren, dergelijke dingen gaan niet zoo vlug. Het is wel
jammer dat je dat allemaal in den Haag gebeuren moest, en in een vreemde stad
in een gasthuis te liggen is zeker niet aangenaam. Ik zal je de
[1:2]
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drie deelen oorlogsdagboek van Blanche sturen (de fransche portretschilder, je
herinnert je wel die oude heer met witte bakkebaarden in de roode fauteuil op de
vierjaarlijksche, een mooi ding). Wij vinden het erg interessant, vooral 't eerste deel
is dikwijls aangrijpend. Maak je niet bezorgd om je portret van Jo. Ik vind 't zeer
begrijpelijk dat je niet af heb gemaakt; welke schilder laat niet eens een ding staan.
Maar als je er ooit weer even lust in mocht hebben het nog eens aan te pakken, wil
zij natuurlijk graag weer voor je poseeren.
Wij hopen spoedig te hooren, dat je den Haag verlaten kan.
Met hartelijke groeten en je 't beste toewenschend
t.t.
MBauer.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: [Baarn]
Datum: [25 september 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Hartelijk dank voor uw attentie op mijn geboortefeest. Met groot leedwezen ontving
ik te Amsterdam het telegram betreffend uw ongeval. Ik hoop, dat zeer spoedig alles
weêr in orde zal zijn en wensch van heeler harte beterschap. Kunt gij mij uw adres
te 's Hage doen melden, dan zoû ik eens pogen u te bezoeken, als ik binnenkort te
's Hage kom.
Met zeer hartelijke groeten en de beste wenschen voor je zelf en Marie,
t.t.
K.J.L. Alb. Thijm.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [28 september 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Als het mij eenigzins mogelijk is kom ik Maandag even over.
t.t.
GHBreitner

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 3 oktober 1917
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Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Gemeente Ziekenhuis
3 Oct. 1917
Ik moet je even schrijven lieve Cobietje, dat 'k morgen dit huis ga verlaten en
voorloopig weer mijn intrek neem bij Isaac Israëls, Koninginne gracht 2. Dat is een
heele vooruitgang en 'k heb hoop dat de verandering mij ten goede zal komen. Ik
voel me vreeselijk slap en wankel.
De laatste dagen heb ik heerlijk in den tuin gezeten in 't zonnetje, gisteren zelfs
van 10 - 5 behalve dan dat 'k om 11 uur tot 12 in den Zanderinrichting heb geoefend
r.

en van 1½ - 2½ geëlectriseerd ben bij D Bolten en 't middag maal heb genuttigd.
Maar dat is toch 5 uur in de buiten lucht! 's Middags is Bram gekomen en hebben
we geschaakt buiten met 't bord op Br.'s knieën en ik in 'n chaise longue. Ik ben nog
wel
[1:2]
heelemaal invalide en hulp behoevend want 't loopen gaat nog niet normaal en de
hand kan 'k niet gebruiken. Dat die 3 vingers maar blijven slapen ('t is morgen 6
r.

r.

weken!) komt volgens D Schoemaker, dat 't eerste hulp verband dat D Molhuis
den eersten avond gelegd heeft, te stijf is geweest. Daardoor is die hand ontzettend
r.

pijnlijk door die zenuw en de vingers stijf en dat houdt de genezing tegen. D E.
zegt dat 'k zooveel gevoeliger ben dan andere patiënten, maar dat blijkt nu niet te
zitten in mijn meerdere gevoeligheid, maar in die pijnlijke zenuw. 't Is net kiespijn in
r.

de hand maar niet op eén, maar op 20 plaatsen. Volgens D Sch. zal dat een goeden
dag van zelf verdwijnen. Voor mij zal dat wel 'n goede dag zijn!
[1:3]
Ik ga morgen naar Israëls omdat de 6 weken dan om zijn en 'k hier geen meerdere
kosten wil maken als 't niet noodig is - maar 'k blijf wèl onder behandeling. We gaan
dan de volgende week waarschijnlijk naar huis en kan 'k de behandeling in A'dam
voortzetten. Er is kwestie van (door van Royen, die altijd zoo zijn best voor me doet)
dat 'k hier nog een portret te schilderen zou krijgen. Dat zal 'k eerstdaags wel hooren
en Isaac vind 't best dat 'k dat op zijn atelier zou doen. Ik mag dat niet laten voorbij
gaan omdat 'k heelemaal geen geld meer heb en M. tegenwoordig alles betaalt! en
mijn rechter hand heb 'k gelukkig tot mijn beschikking.
De onkosten van 't ziekenhuis en de doktoren zijn bijna gedekt door de teekening
ij

die 'k verkocht op de Teekenmaat . Weet je wie die gekocht heeft? Floris! Ik wist 't
niet, anders had 'k er op gerekend met den prijs en hem 'n prix d'artiste berekend.
Hij was hier en toen zei 'k, hoe kom je daar toe! Maar hij zei dat z'n vrouw die
teekening zoo mooi vond en hij ook en dat hij 'm toen maar gekocht had. Ik begrijp
niet dat je Cobaatje niet vertelt van mijn ongeval. Als je 't maar luchtig opvat en 't
vertelt zonder bizonderheden; hòe erg 't geweest is weet niemand behalve degeen
die 't ondervindt, daàr hoef je niet over te spreken. En als 'k nu toch weer aan 't werk
kan gaan, is 't ook niet erg meer. Als je wilt zal 'k haar zelf wel schrijven en 't ‘en
bagatelle’ behandelen. Daar is 't ontbijt! Tot later, 'k schrijf gauw weer.
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Dag lieve, 'k zal blij zijn als 'k morgen hier weg ben, al zijn de menschen nog zoo
goed en voortreffelijk!
'n Hart. zoen van
je
W

Willem Witsen aan Eduard Karsen
Plaats: Den Haag
Datum: 3 oktober 1917
Verblijfplaats: RKD, Karsenarchief, inv.nr. 1

[1:1]
Gemeente Ziekenhuis
den Haag 3 Oct. 1917
Beste Karsen,
Hartelijk dank voor je schrijven; 'k heb dikwijls aan je gedacht door de goede
zorgen die je indertijd aan mij besteedde toen 'k dat ongeval had gehad met dien
duim. 't Is dezelfde hand nù, maar dit accident is van 'n heel ander karakter. Ik begrijp
zelf niet dat 'k niet dood ben gevallen en toen 'k hier heen getransporteerd werd
dacht 'k dat er niets meer aan me heel was. Gelukkig bleek, door de Röntgen stralen,
dat er verder niets gebroken was behalve de pols, en dat de hevige pijnen
[1:2]
die 'k overal voelde, veroorzaakt werden door kneuzingen en 'n bloed uitstorting in
't gewricht van den grooten draaier, waardoor 'k 't linker been absoluut niet meer
kon bewegen. Dat is morgen nu 6 weken en nu begin 'k weer te loopen maar niet
zonder hulp. Ik ben erg invalide en kan met de hand nog niets doen. Morgen ga 'k
dit huis verlaten en neem mijn intrek weer bij Isaac Israëls, maar blijf onder
behandeling in de Zander inrichting om hand en been verder te oefenen.
Wel verlang 'k erg aan huis en als 'k kàn,
[1:3]
komen wij tegen de helft van de maand weer thuis. Intusschen is er mogelijkheid
dat ik hier 'n portret te schilderen krijg en dat mag 'k niet voorbij laten gaan omdat
dat ziekenhuis en de doktoren mij zooveel geld kosten! Ik weet echter niets definitief
en schreef daarom nog niets aan Reicher. Ik zou niet graag de najaarstentoonstelling
verzuimen maar een en ander maakt dat ik vooralsnog geen besluit kan nemen.
Cel spelen zal wel heelemaal gedaan zijn, al komt de hand terecht! Nu, daar
verliest niemand iets aan behalve ik zelf. - Die avondjes met Willy Rutgers zijn voor
mij dikwijls, zij 't dan niet altijd, 'n genot geweest, en soms kan 'k er vreeselijk naar
verlangen.
Ik hoop je gauw weer in A'dam te zien!
Hartelijk gegroet, ook van Marie
steeds gaarne je vriend
Witsen
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Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 oktober 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 16 October 1917
Prinsengracht 824
Amice,
Wat vervelend dat je hand nu weer wat erger geworden is. Doe maar langzaam
aan. Beter dat het een beetje lang duurt dan dat je ieder keer weer opnieuw moet
beginnen met doek er omheen, zanderen, balletje knijpen, enz. 't Zal wel een heele
vreugde voor je zijn dat je nu weer wat kan werken. Hierbij de jas en eenige papieren.
De aquarellen liet ik naar Arti brengen. Na je duidelijke uitleggingen was vergissing
onmogelijk zoodat je gerust kunt zijn dat je bedoeling goed uitgevoerd is. - Ik heb
Dirk maar Dirk gelaten en het in orde gebracht met de knecht van de Prinsengracht.
Dat was mij makkelijker en jou toch zeker hetzelfde. Eenmaal in je museum aanwezig
heb ik me nog eens verlustigd aan al die naakte juffrouwen. Vooral die eene die
dereiges onder der voet kriebelt stond me erg aan. Ik vind het een lamme boel dat
je niet hier kunt komen. Natuurlijk heb je het bij I. best maar waar blijven onze
Ombre-avondjes? Ik dacht nog eens te komen, en nòg, maar eerst was het zulk
r.

slecht weer en nu weer is er wat werk tusschen gekomen. Die kamer, voor M
Blijdenstein, was klaar op het tapijt na en nu is dat juist gekomen en moet ik erheen
- Donderdag - om te zien hoe of het er uitziet enz. Zoo'n groot tapijt laat ik n.l. direct
van de weverij naar de bestemming brengen omdat het hier toch niet uittehalen en
te zien is. Maar volgende week, als het goed weer is, kom ik nog eens kijken naar
je en misschien kijk ik dan met
[1:2]
één oog, en schuin, nog even naar Marie ook. Wat is het in eens koud geworden
en jij, die zoo weinig in beweging bent, zal daar dubbel last van hebben. Heeft I.
geen brandstof? Er is veel kans dat het met de steenkool enz. van de winter wel
zal los loopen maar voor securiteit zou ik toch, in zijn plaats, maar flink wat hout
opdoen. Eigenlijk is beukenhout voor de kachel nog het beste. Hoe het op het Rokin
gaat weet ik niet, want ik kom daar weinig. - Ik moet nog al eens merken dat ik als
onmondig behandeld word en dat is, op mijn leeftijd - zoo'n rare gewaarwording dat
ik het veiliger vind dit mezelf zoo weinig mogelijk te laten merken. Hoe gaat het met
het jonge paar? Is de vrouwelijke helft al naar de binnenlanden van Afrika vertrokken?
Ik vergat nog te zeggen, dat ik, om Marie Colijn niet te laten schrikken, eerst even
boven aanschelde om te zeggen wat ik kwam doen en tevens te vragen of zij
misschien onder de hand ergens naar moest zien, b.v. of de leidingen goed gesloten
waren enz. Zij kwam echter alleen even in de brievenbus grabbelen en verdween
al lachend en pruttelend. Ik geloof dat ze zich gruwelijk verveelt.
Met hartelijke groeten ook aan Marie, Isaac en M[evr[?]. de Vries
t.t.
Nieuw
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Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Den Haag
Datum: 16 oktober 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 74; microfiche nr.
105/170 en nr. 105/171

[1:1]
Koninnginnegracht 2
den Haag 16 Oct. 1917
Beste Jan Piet,
Ik ben nu zoo ver dat wij langzamerhand gaan denken om naar Amsterdam terug
te gaan. Precies kan 'k 't nog niet zeggen omdat 'k nog altijd gebrekkig loop (alléén
ben 'k nog niet op straat geweest en 'k heb Marie's hulp nog altijd noodig) maar ik
denk wel dat we tegen 't einde van deze maand weer thuis zijn. Dus binnen 14
dagen. Met mijn hand gaat 't maar weinig beter: verleden week is zij erg gaan zwellen
r.

en D Schoemaker
[1:2]
heeft toen absolute rust bevolen. A.s. Donderdag moet 'k weer bij hem komen en
dan zal hij zeggen of 'k weer mag gemasseerd worden en de hand mag oefenen in
de Zander Inrichting. Nu, na die week rust (de laatste 10 dagen, sints 'k weer bij
Isaac ben, ging 'k geregeld 's morgens met Marie naar 't Ziekenhuis om de hand te
laten behandelen) nù, na die rust is de zwelling wel veel minder maar de hand is
weer veel stijver - 'k moet je zeggen dat 'k niet begrijp hoe dat ooit weer terecht kan
komen! 't Is ontzettend lastig en 'k ben heelemaal
[1:3]
hulpbehoevend en afhankelijk van Marie.
De laatste dagen ben 'k bezig aan 'n portret, maar 't werken gaat mij vreemd af
en M. wascht de penseelen en heeft voortdurend meer last van me.
Isaac's gastvrijheid is onuitputtelijk, zoo even sprak hij er weer over om toch langer
te blijven, maar hoe prettig 't ook is, wij verlangen erg om weer thuis te zijn!
o

Van af 1 Nov kun je dus met den heer v. Eeghen een dag vaststellen om Br. uit
te noodigen in 't Oosterpark te komen. Ik zal je laten weten wanneer 'k in Amsterdam
ben.
Met hartelijke groeten, ook aan je vrouw, van ons beiden
als altijd je
Wim

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 28 oktober 1917
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 75; microfiche nr.
105/172 en nr. 105/173
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[1:1]
Oosterpark 82
28 Oct. 1917
Beste Jan Piet,
Je brief ontving ik gisteren opgezonden door Isaac uit den Haag.
Wij zijn sints Donderdag weer thuis en genieten dat zeer. Van den Heer v. E.
kreeg ik bericht door den H. Gerdes dat hij den dag van de huldiging bepaald heeft
op Vrijdag 2 Nov. 's middags ten 3 ure in 't Oosterpark, mits
[1:2]
geen der heeren bezwaren heeft. Ik heb beloofd je te schrijven en zal gaarne ten
spoedigste vernemen of 't je schikt. Van avond komt Br. hier en zal 'k hem
voorwaardelijk inlichten. Aardig dat Erik bij je is geweest, 'k vind hem 'n prettige
jongen en 't doet mij plezier dat hij op jou 'n gunstigen indruk maakte. Ik loop nog
r.

altijd zeer gebrekkig en ben voor mijn hand bij D Alvarez Correa. Hij beweert dat
'k verkeerd behandeld ben! De hand is nog altijd stijf en pijnlijk. Ik hoop je Vrijdag
te zien.
Hartelijke gr. ook aan je vrouw van M. en mij,
je vriend
Wim

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 2 november 1917
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 37

[1:1]
Oosterpark 82
2 nov. 1917
Beste Mau, Dank voor je briefje - 't spijt me zoo dat je weer minder goed bent
geweest; van harte hoop 'k dat ze verder zijn achterwege gebleven, van den zomer
was je juist zoo goed! Mijn hand blijkt achter af veel erger dan aanvankelijk gedacht
r.

werd. D Alvarez Correa, die mij hier behandelt, heeft met X stralen ontdekt dat de
pols zoo goed als verbrijzeld is geweest. Daarom duurt 't zoo lang, 't
[1:2]
is nu al over de 10 weken en de hand is altijd nog pijnlijk en stijf. Maar 't komt terecht
al zal 't lang duren en al zal de pols een klein beetje stijf blijven. 't Zal nu maar de
vraag zijn hoe dat ten slotte afloopt, dat kleine beetje lijkt me wel wat verdacht!
Het loopen gaat gelukkig goed vooruit vooral sints wij weer thuis zijn. Ik begin mij
hier, al moet 'k de linker hand voorloopig missen, weer normaler te voelen.
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Met onze allerbeste wenschen voor je gezondheid en hartelijke groeten van ons
beiden
je
Wim

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [6 november? 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
Dinsdag
Beste Wim,
Ik ben blij dat je deze masseur gevonden hebt en mij dunkt dat hij 't geval beter
r.

in ziet dan ze hier deden. In elk geval blijft het een verdienste van D Sch. dat hij
hem tenminste gerecommandeerd heeft. Is de zwelling nu werkelijk zichtbaar
verminderd? Ik kom natuurlijk ten spoedigste
[1:2]
eens kijken evenals S. Die is op 't oogenblik weer erg aan 't zoeken naar pensions
enz. Men ziet dan lugubere interieurs. - De Heer Hartman was Zondag hier met zijn
zoontje om 't portret te halen, in een wollen deken gepakt hebben zij het samen
meegenomen daar hij 't graag thuis wilde hebben. Dus wel een bewijs dat hij er wat
om geeft. Ik geloof dat dat procédé van jou met dat medium nog zoo kwaad niet is.
[1:3]
Het was ten minste volstrekt niet ingeschoten al blonk het misschien ook iets te
veel. Maar dat is toch niet zoo erg als het gejammer van menschen die een
ingeschoten schilderij moeten bekijken. - De worsteling met de Koninginnegrachters,
die een schilderij van mij wilden koopen is nog in vollen gang. Daar de schilderijen
die ik hen op zicht zond, prachtig zijn maar wegens donkerte niet te zien,
daarenboven hier en daar retouches noodig hebbend, geloof ik toch dat
[1:4]
zij nu eindelijk begrijpen dat zij zich vergist hebben en bij Mondriaan hadden moeten
aanbellen!
Het is wel een vreemde leegte hier nu jelui weg bent dat kun je begrijpen. Wel
mis ik Marie's ruimende hand en huiselijk samenzijn. Ben jelui blij weer thuis te zijn?
Ik hoop, niet al te erg. Het spreekt vanzelf dat jelui zoo gauw mogelijk weer een tijd
komt dat hoort nu zoo bij het ‘Huis.’
Dus ten spoedigste tot ziens!
Hartelijk beiden gegroet van
[je[?]
Isaac
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Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 25 november 1917
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 25 Nov. 1917
Beste Wim,
Den Heer van Eeghen heb ik verzocht om, kort na 1 November, een dag en uur
vast te stellen, waarop de overdracht aan Breitner zal plaats hebben. Er is nu een
kleine 65 mille bij elkaar en er komen telkens nog kleinere bijdragen. Ik geloof nog
altijd dat wij, met de nakomers er bij, wel zeventig duizend halen.
Wat blijft dat een gesukkel van je met die hand! Dat je je kwasten nog niet zelf
kunt wasschen vind ik niet het ergste. Maar heel het gevoel van hulpbehoevendheid
is zoo beroerd. Eergisteravond hadden we Erik hier, die in de buurt in garnizoen
ligt. Ik vond hem verbazend ontwikkeld sints ik hem het laatst gezien had, toen hij
nog met half bloote beenen liep. Hij is nu een flinke, knappe
[1:2]
jonge man geworden met een zeer aangenaam bescheiden optreden. Zondags zal
hij hier wel eens komen aanwaaien.
Maandag avond vergadert de Teekenmaatschappij. Het spijt me dat ik niet komen
kan, want dan zou ik 's nachts moeten over blijven en dat convenieert mij niet. Als
je er naar toe gaat, wat ik wel denk, overweeg dan eens of de H.T. er wel goed aan
doet altijd in den Haag te blijven hokken. Eén keer heeft zij ook in Rotterdam
geëxposeerd en dat was een mislukking. Maar waarom nooit in Amsterdam? Ik
sprak er ook al met Roelofs en Holst over en er zou niets tegen zijn, terwijl de
verandering van plaats, dunkt me, wel opfrisschend zou werken en het gebied van
belangstellenden zou verruimen.
Met hartelijke groeten, ook aan Marie en van ons tweeën, steeds
your old
Janpiet

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 november 1917
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
v.h. 26 Nov. 1917
Lieve Cobi,
Ik ga je maar dadelijk even antwoorden op je briefje; 'k heb de laatste drie weken
niets laten hooren omdat 'k je geen goede berichten kon geven; verleden week heb

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

'k voortdurend erge pijn gehad in mijn hand, dag en nacht, maar nu is die pijn weer
geweken en kan 'k de hand weer meer oefenen. De toestand is overigens dezelfde
van de laatste maanden en 'k kan nog niets met de hand doen, en de drie eerste
r.

vingers zijn nog altijd in slaap. D Correa heeft een X-foto gemaakt van beide handen
om goed 't verschil te kunnen constateeren: de gezonde hand vertoont gave
beenderen terwijl de zieke er uit ziet
[1:2]
of 't been van de pokken geschonden is, vol vlekken. Die atrophie werkt de genezing
tegen en behoeft rust en warmte, terwijl de hand moet beter worden door oefening.
In de pols is nauwelijks beweging en de vingers kunnen nog maar ongeveer de helft
buigen, zoodat 't nog ontzettend lang kan duren. Maar de dokter zei van middag
nog dat de functie tamelijk normaal zal worden, hoewel de lenigheid niet heelemaal
zal terug keeren en al blijft de hand eenigzins misvormd. Intusschen ben 'k weer
goed aan 't werk en heb een schoorsteenstuk gemaakt dat mij opgedragen is door
een rijken fabrikant uit Enschedé, nog al een groot doek, ook ben 'k bezig aan een
portretje van een klein
[1:3]
meisje, 't dochtertje van Kraane. Verder twee aquarellen, waarvan eén bijna af. Dat
werken is 'n heerlijke afleiding voor den geest. Dat verdiepen in allerlei mogelijkheden
van ziekte en akeligheid is zoo verkeerd - 't denken aan 't werk (ook al werk 'k niet,
b.v. 's av. in bed, enz.) geeft rust en 's morgens sta 'k met plezier op, uit verlangen
naar 't werk. 't Zal voor jullie ook prettig zijn om weer thuis te zijn en 'k hoop van
harte dat de reis en de vermoeienis zal meê vallen.
Je schrijft er niet over of Cobaatje weer 'n beetje loopen kan, in je vorig bericht
dat zij tusschen den dokter en de zuster eenige passen deed. 't Is zoo vreeselijk
om niet te kunnen loopen, iemand die dat niet ondervonden heeft kan er zich geen
denkbeeld van maken.
[1:4]
Wat mij betreft 'k loop weer bijna normaal. Wel wat stijf als 'k 'n poosje gezeten heb,
r.

maar dat verdwijnt gauw weer, gelukkig. Gaat D Lingbeek ook naar den Haag? C.
zal hem anders wel erg missen. Ik begrijp niet dat je liever buiten zou blijven. Marie
vindt dat ook zoo'n prettig idée, maar ze heeft 't nooit gedaan! Ik zou de stad liever
niet missen, en al ga 'k bijna de deur niet uit, 'k voel toch altijd 't mouvement om me
heen en dat vind 'k heerlijk! En jullie wonen zoó ver van de stad, aan de witte brug,
en bent zoo dicht bij de duinen! We rekenen er vast op dat je gauw eens komt als
je weer thuis bent. Ik ben zoo blij om thuis te zijn dat 'k me wel verbinden wil er nooit
meer van daan te gaan, ook al zouden de omstandigheden niet meer veranderen!
Kom maar gauw eens kijken.
Hartelijke groeten ook aan C., van ons beiden,
je
W.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: [Den Haag]
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Datum: [30 december 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
a

v. Blankenburgstr 13

Beste Marie en Wim,
Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, Marie, ook van Marie en de jongens en
het beste beiden in 't nieuwe jaar. Wel lang heb ik niets van jullie gehoord, het schijnt
mij maanden toe. Van overkomen komt niet, ik geloof dat ik 's avonds ook niet zou
terug kunnen. Veel tijd om aan iets te denken, heb ik trouwens niet. Het is een
afgrijzelijke tijd. Daarbij komt dan nog 't seizoen: eeuwige kou en duisternis. Ik ben
wel overtuigd dat 't met de hand steeds beter gaat, maar ik zou wel graag eens een
briefje ontvangen hoe 't je gaat, Wim. Van Izak merk ik niets meer. Ik ben er nog
een paar keer geweest, eens met succes en wel uitstekend succes. We hebben
toen een paar uur met Mevrouw De Vries gezellig zitten praten. Hij is toen op den
misschien minder gelukkigen inval gekomen, me te inviteeren voor de Comedie met
z'n tweeën. We zouden ‘in rok’ gaan zien. Waarom juist ‘in rok’, weet ik niet. Maar
‘in rok’ komt niet. Ik heb zoo'n
[1:2]
idee, dat 't de reden is, waardoor ik een nieuw bezoek tot dusver heb nagelaten.
Zoover de omstandigheden 't toelaten, maken we 't wel. Ik vind er anders niet
veel meer aan, aan 't ondermaansche, hard en moeilijk werk, kou lijden, eentonig
eten; Marie houdt zich vrij goed, behoudens kleine gebreken.
Den jongens gaat 't wel. Jan is danig bezig; ik hoop in de lijn van zijn studie, want
hij leert altijd maar in zijn vak naar zijn eigen inzichten. Maar loopt alle colleges en
doet aan alle practicums. Ik denk dat hij zijn dictaten wel machtig is. Overzien kan
ik 't natuurlijk niet en hij is te veel fantast om 't zelf precies te weten. Hij amuseert
zich met alles dol en leeft van de eene wetenschappelijke verrukking in de andere.
Wim is steeds bezig - al zien we er veel minder van dan vroeger, omdat 't veel
langer duurt, wat hij op de academie doet, dan vroeger daarbuiten
[1:3]
en omdat hij elken dag 9 - 12, 1½ - 4, 7 - 9½ op school is (behalve Zaterdagavond
en morgen). Ik ben buiten zijn weten verleden er eens heen geweest. Ik had 't liefst
Jansen willen spreken, maar kreeg den directeur alleen. Ik had 'm vooruit verzocht
om een onderhoud. Zoo had hij gelegenheid gehad alle leeraars te spreken. Hij zei,
ze waren allen zeer over hem tevreden. Zijn cijfers op 't Kerstrapport zijn:
[begin inspring]
Teekenen en schilderen naar levend
model

6

Schilderen naar stilleven

8

Etsen

8

Pleister

8

Anatomie

6
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(10 is 't hoogste).
[einde inspring]
Hij is zeer op zijn gemak met de leeraren. Grondhout (Etsen), Smout (boetseeren),
Rijksen (anatomie), v. Horssen (Stilleven schilderen) zijn zijn beste vrinden. Jansen
schijnt een hooge pacha te zijn, die zich niet zoo
[1:4]
met de jongens inlaat. Van boetseeren houdt hij bijzonder veel.
Het schaatsenrijden is mislukt, behoudens één dag. Jan zou net beginnen 't na
jaren weer op te vatten onder toezicht van Wim. Maar 's avonds zei hij mij: Wat ben
ik begonnen, ik wou dat 't morgen dooide. En 't dooide!
Nu beste Wim, nu spoedig even over de hand schrijven.
De groeten voor beiden van allen.
je
Jan

Onny van Spengler aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Hattem]
Datum: [30 december 1917]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Lieve Marie, Heel hartelijk gefeliciteerd en ik hoop je een heel goed jaar zult hebben
en een heelemaal weer gezonden man! Dit is één van de Hattemsche sneeuw
genoegens. Wij hebben een formeele bob-baan. Wanneer komen jully eens? Ik
kom 2 Jan. weer in A'dam en hoop heel gauw eens aan te komen. Hoorde hier van
iemand die ook door trappen-donkerte dood viel. Wat is het toch prachtig afgeloopen!
Dag Marie. Heel veel geluk voor jully allebei in 1918 en een hartelijke zoen
je
Onny.

[1:2]
[onder de foto:]*
27 Dec. 1917

[1918]
Onny van Spengler aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [1918?]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
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Lieve Meneer Witsen,
U bent een schat. 't Is nog niet te begrijpen. Tot morgen.
Uwe
Onny.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [juli? 1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
Zaterdag
Beste Wim, Ik heb de laatste tijd geen teekeningen gemaakt en wat ik nog heb staan
is geloof ik totaal ongeschikt om na Arti te sturen (of er zelfs al geweest.) Enfin ik
zal nog eens nakijken maar ik vrees het ergste. - Vandaag was toevallig Toon
[1:2]
Derkinderen hier en vertelde dat Wim H. ‘er door’ was en zelfs met glans. Hij heeft
Jan opgebeld om het hem te vertellen. Gelukkige vader! Ik heb hem mijn bijdrage
al gegeven en dat krijgt hij nu nog 3 jaar, van mij of van Menne[s[?]. Dat is dus in
orde. Ik hoop jelui heel gauw te zien, kom binnenkort weer in Amst.
Speciale groet aan Marie
Yours
Isaac

Elizabeth Boddaert en Onny van Spengler aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [5 januari 1918]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Zaterdag avond 5 uur
Zeer geachte Heer Witsen,
Thuiskomend vond ik het portret! U weet niet, hoe blij ik ben dat het nu in mijn
bezit is en hoop ik het nu veilig te houden. Komt U eens kijken of het goed hangt?
Wat zou dat aardig
[1:2]
zijn! Hoe U te danken voor dit heerlijke geschenk dat mij ook steeds zal herinneren
aan mijn portret!

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Ware het niet, dat ik morgen mijn ontvangdag had dan was ik zeker persoonlijk
gekomen. Onny vindt het ook zoo naar, dat U niet eens aankomt! Hoe ellendig dat
Uw hand weer zoo pijnlijk is.
Hartelijke groeten van ons beiden ook voor Marie.
Elizabeth Boddaert

[2:3]
P.S. Ik geloof, dat het pijnlijke van de hand wijst op vooruitgang! Dat is een phase,
waar men door heen moet!
Dank U wel Meneer Witsen. Lijsje is er zòò blij mee en ik vind het zelf ook zoo
prettig het er hangt. U bent niks
[2:4]
lief en laat ons heelemaal glippen!! Zooals U zelf beweert dat andere menschen
altijd doen. Maak het goed en kom eens heel gauw. U vindt het niet prettig meer
als ik bij U kom. Morgen middag is L. thuis maar er komt haast nooit iemand. Dit
een gentle hint.
Dag Meneer Witsen. Dank U
Uwe
Onny.

Felicien Bobeldijk aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 januari 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim en Marie,
Gisternacht, 8 januari, is onze lieve moeder heengegaan. Zooals haar leven vol
van moedig gedragen leed en diep gevoel, zòo is haar sterven geweest en was
haar leven mij een les, haar heengaan, tot het einde helder van geest, was 't in
hooge mate en zal voor mij blijven een schoone herinnering.
De vriendschap, die ik van je
[1:2]
ondervond, was ook aan haar bewezen en daarom, ik verzeker het je Wim, had je
ook een plaats in haar hart.
En Wim daar kon je je gerust in verheugen, want zij was en dat bewees mij haar
sterven in alle opzichten, in werkelijkheid een goed mensch en een karakter.
Met hartelijke groeten
je
F Bobeldijk
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5 van Eeghenlaan
9 Jan. 1918.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 26 januari 1918
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Oosterpark 26 Jan. 1918
Eindelijk heb 'k eens gelegenheid om je te schrijven lieve Cobi; gewoonlijk heb 'k 't
te druk doordat 'k hard aan 't werk ben en 's av. moe of er komt iemand of ga 'k uit.
Langzamerhand ben 'k heel wat opgeknapt en voel 'k me weer als van ouds.
Natuurlijk nog niet heelemaal, dat kan niet met die arme hand maar 'k voel toch al
heel anders als al dien tijd. 't Is nu al 5 maanden en de atrophie is niets verminderd.
Dokter zegt dat dat waarschijnlijk ten gevolge is van 't scheuren van 'n zenuw en
die heeft zes maanden noodig om te genezen. Er is dus kans dat over 'n maand
verbetering zich voordoet. Dat hoop 'k maar.
[1:2]
Overigens gaat de bewegelijkheid van de vingers goed vooruit en kan 'k, al is 't met
moeite en gebrekkig, een en ander doen. Maar de pols blijft stijf, niet absoluut meer,
maar de bewegelijkheid is minimaal. Er komt ook weer 'n beetje kracht in de hand,
nog wel erg kinderachtig maar toch wàt. Alleen heele lichte dingen kan 'k er meê
optillen. Wat me 't meest hindert is, behalve de atrophie natuurlijk maar dat gaat
wel over al duurt 't lang, is de gezwollenheid van den pols en de onbeweeglijkheid.
Ik kan nog niet gelooven dat dat te recht komt omdat de hand verkeerd aan den
arm zit maar dokter zegt dat mij dat in de functie niet zal hinderen. Natuurlijk is hij
tevredener dan ik want hij heeft er geen last van en voelt 't niet.
[1:3]
Hij komt ook niet meer alle dagen, maar drie keer in de week. De andere dagen
masseert Marietje mij en dat gaat al heel goed. Van cel spelen is nog geen sprake;
r.

toen 'k 't laatst aan D Correa vroeg, zei hij ‘over 'n jaar’! Zelfs al zou de
gevoelloosheid van de vingers geweken zijn, 'k mis de kracht en kan de hand niet
omdraaien, nòch naar binnen nòch naar buiten. In 't werk heb 'k er niet veel last
meer van; 'k heb 'n tafeltje dat dienst doet als palet en de penseelen kan 'k
tegenwoordig vasthouden. 't Went wel.
Van de week hebben wij een bezoek gebracht bij den goeden Allebé. Hij maakt
't goed maar gaat zelden uit. Hij vertelde ons dat Tholen zoo'n mooi portret gemaakt
r.

heeft van D Lingbeek, curieus dat hij dat weet en ik niet.
[1:4]
Trouwens hij is van alles goed op de hoogte, hij krijgt veel bezoek en leest natuurlijk
de krant. Dat doe 'k nooit, uit gewoonte.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Allebé is weinig veranderd, wel ouder natuurlijk maar overigens heelemaal 'tzelfde
als 'k hem altijd gekend heb. 't Is wel mal dat nu 'k zelf 'n ouwe man ben 'k nog altijd
tegenover hem 't gevoel heb van 'n schooljongen. En dat is trouwens 'n verschil,
maar van zìjn kant, dat hij mij meer behandelt als 'n gelijke.
Gelukkig nu maar dat Cobaatje zich weer 'n beetje kan bewegen en dat zij lezen
mag en 'n goede verpleegster heeft. Allemaal goede dingen! Als 't wat verder is
hoop 'k eens in den Haag te komen en jullie eens te komen zien. Dat zal prettig zijn!
Misschien gebeurt 't nog wel eerder dan dat je hier komt, dat plan schijn je heelemaal
te hebben opgegeven.
Vooral veel hartelijke groeten aan allen, ook van M. En schrijf weer 's gauw en
wat uitvoeriger al krijg je niet veel antwoord, dat is geen onwil of onvriendelijkheid,
dat weet je wel beter.
Je
W.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 4 en 5 februari 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 4 Fbr. - 18
Beste Willem,
Met een gebroken stem vroeg Coba mij een paar uren geleden: ‘Weet Wim dat
ik zoo ziek ben’. Dergelijke vragen zijn als kleine vonkjes, die door het zuchten en
steunen heen gaan.
Het is steeds treffend aandoenlijk, hoe door al het lijden heen zij haar gedachten
in de omgeving laat gaan en aan de menschen denkt die haar lief zijn.
Ik schreef je van morgen een kaart, doordat ik de laatste dagen door Coba's
toestand veel aan je dacht. Zooals jij haar gekent hebt vroeger en ik haar kennen
leerde door jou en zooals wij indertijd een driemanschap waren.
En nu is zij mogelijk bezig zich van ons te verwijderen. Ik zeg mogelijk, want
niemand weet wat de toekomst verbergt.
[1:2]
Het lijkt mij of het einde nadert, maar het kon ook zijn dat dit de crisis is van al het
lijden van het laatste jaar en dat een gunstige wending nog mogelijk is. Maar ik
vrees het ergste. Zij kan maar niet tot rustige slaap komen. Het is soms zoo'n beetje
sluimeren met kreunen en steunen. En toch heeft zij minder pijn dan eenige dagen
geleden.
Maar er zijn zooveel verschijnselen die op een naderend einde wijzen.
Cobi is zoo'n groote hulp, de heele dag bij haar om te helpen, het is te hoopen
dat zij het uit kan houden, het is zoo'n groote aandoenlijke taak. Wij hebben wel
een verpleegster ook en één voor de nacht; maar er zijn steeds wel twee hulpen
noodig zoodat ook de meisjes daarbij
[1:3]
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om beurten nog veel kunnen doen.
De docter is nu juist er nog geweest, het is 9 uur avond. Hij vond de toestand
steeds zorgelijk, maar minder hoopeloos als van morgen. Ook mijn indruk deze
avond, was een indruk van iets minder onrustig. Wij grijpen nog naar de stroo halm!
Het is misschien erg onduidelijk wat ik schreef, het was alleen maar de gedachte
van oude vriendschap die mij naar je toedreef, nu het driemanschap dreigt te
ontbinden.
Met hartelijke handdruk
Tholen
Dinsdag morgen, de slag is gevallen, heden morgen om 7 uur is onze goede geest
heen gegaan.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 februari 1918
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 77; microfiche nr.
105/176 en nr. 105/177

[1:1]
Oosterpark 82
23 febr. 1918
Beste Jan Piet,
De inhoud van je Telegram heb 'k overgebracht aan de Heeren v. Eeghen en
Gerdes en laatstgenoemde telefoneerde mij dat de heer v. Eeghen besloten heeft
de vergadering uittestellen tot Vrijdag 8 Mrt. e.k. te 3 ure ten mijnen huize. Ik had
je Maandag willen vragen wat we doen moeten als commissieleden voor de Allebé
en

hulde. Daar dat biljet den 28 moet zijn ingevuld kan 't niet wachten tot 'k je spreek.
Hoeveel dacht je te geven of geeft de een veel en de ander weinig? Ik zou 't aardiger
[1:2]
vinden als de bijdragen eenigzins gelijk zijn.
Volgende week denk ik eens naar Mensing te gaan om hem te spreken over mijn
Delftsch - de tijd schijnt gunstig. Ik hoop dat 't nog in de voorjaars veiling kan worden
opgenomen. Ik had je ook willen vragen of je op de voorjaars tentoonstelling in Arti
het portret van prof. Kapteyn wilt inzenden. Ik heb gehoord dat 't buitengewoon mooi
is en 'k sta er voor in dat 't een heel goede plaats krijgt. Dit jaar ben 'k nog voorzitter
van de commissie en 'k doe mijn best de tentoonstelling zoo goed mogelijk te doen
zijn. Je zou er mij dus een groot
[1:3]
genoegen meê doen.
Als je een oogenblikje tijd over hebt schrijf me dan even of 't kan.
Met hartelijke groeten ook van Marie
je oude
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Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Arnhem
Datum: 27 februari 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Arnhem 27 Febr. '18
sten

Beste Wim, Dank voor je brief. Ik heb den 8

Maart genoteerd om ten drie ure te

r.

vergaderen bij M van Eeghen.
Wat we moeten geven voor de Allebé-hulde vind ik ook moeielijk. Ik voel veel
voor je idee om allemaal hetzelfde te spendeeren. Máár ik denk dat b.v. Bobeldijk
niet veel kan missen en zulke juffies zijn gewoonlijk ook niet erg royaal. En dan komt
er weinig in, terwijl er toch nogal wat noodig zal zijn. Spreek er eens telefonisch met
Toon over. Ik wil, als het noodig blijkt, wel 50 of 100 gulden geven.
Ik hoop dat je het met Mensing eens wordt. Mij lijkt het dat het Delfsch
tegenwoordig in de aucties hooge prijzen opbrengt. En dan is het niet kwaad daarvan
te profiteeren.
Als jij me vraagt om Kapteijn in Arti te exposeeren, kan noch wil ik neen zeggen,
ofschoon ik vrees dat hij je zal tegenvallen als je er iets bizonders van verwacht.
Zou ik er dan nog een vrouwekopje bij zenden? En meld me s.v.p. eens even (naar
Bussum) wanneer het spul er dan zijn moet.
Zou je Kobus niet tot het tentoonstellen van een paar van zijn goeie dingen kunnen
overhalen.
Met hartelijke groeten, ook aan Marie
your old
Janpiet

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 4 maart 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 4 Maart - 18
Beste Willem,
Het deed mij goed dat je nog aan mijn verjaardag hebt kunnen denken. Zoo licht
en blij die dag vorige jaren voor mij gemaakt werd, zoo duister was die dag nu, in
huis. Dank voor je hartelijk schrijven.
Het is wel jammer dat het Allebé Comité
[1:2]
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bij haar opvatting blijft. Zooiets is gewoonlijk niet te veranderen.
Ik heb aan Bram gezegd, hetgeen je broer Henri over die inbrekerij gezegd had.
Hartelijk gegroet met Marie en handdruk van
je
Th.

Charles Boissevain aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Naarden
Datum: 7 maart 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Drafna, Naarden]
7 Maart
1918
Lieve Mevrouw,
Morgen kan ik niet komen. Ik zal u schrijven wanneer ik kan of per telephoon
vragen of het uw [man dan[?] schikt, wat beter is.
Vijf minuten geleden is mijn zooveelste kleinkind geboren op Drafna. Mijn dochter
Hissink kreeg een flinke dochter. Ik hoor
[1:2]
het kind nu schreeuwen.
Na lange spanning geen liefelijker muziek.
Hartelijke groeten.
Uw oude vriend
Grootvader Boissevain

Wim Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 10 maart 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
10 Maart 1918
Beste Wim,
Wat heb ik in langen tijd niets van me laten hooren. Ik heb het telkens uitgesteld,
omdat ik niet tevreden over mijn werk op de academie was: als je zoolang op iets
werkt zie je zoo al de gebreken, die je van een teekening, in een uur of wat gemaakt,
eerst veel later ziet. En dat gauwe afmaken en dan weer wat anders beginnen was
ik vóór dat ik op de academie kwam zoo gewend; zoodat ik er toen weinig lust in
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had, je toen al te schrijven. Ik heb nu mijn oude teekeningen nog eens bekeken, en
ik heb ze zóó slecht gevonden, dat
[1:2]
ik wel geloof, vooruit te zijn gegaan. En wat ben ik blij, dat je me gezegd hebt, buiten
de academie niet te teekenen. Want anders, wanneer een teekening op de academie
niet goed gaat, denk je bij je zelf, ‘ik zal vanavond wel weer een betere maken’,
maar dat is nu uitgesloten en zal je al je best doen om de teekening van school zoo
goed mogelijk te maken. Geheel en al heb ik me niet aan dien regel gehouden, want
we hebben 1 dag in de week ‘Kolenvacantie’ en dan werk ik wel eens wat buiten of
thuis. Ook heb ik wel prettig in een koestal gewerkt, want buiten is het dikwijls te
koud.
[1:3]
Het pleisterteekenen doen we zoo: ik geloof dat dat de ‘academische’ manier is,
want ik zag laatst in een portefeuille met teekeningen uit 1850-'70 die manier, maar
verschrikkelijk droog en uitgerekend, op naaktfiguren toegepast. Wat was dat een
misselijke tijd, met al die namaak-grieksche oogen en neuzen en dan die bespottelijke
bakkebaardjes, en de lichamen houterig en mager, met al de van-buiten-geleerde
spieren op een rijtje, met één zelfde afscheiding er tusschen in. En dan zoo nu en
dan weer een betere er bij, als b.v. van Bauer of van Akkeringa. Zoo iemand blijft
toch altijd direct herkenbaar tusschen zulke schoolsche teekeningen! Van Jacob
[1:4]
Maris en van Roelofs hebben we op het ‘Halfrond’ ook een (geschilderde) naaktstudie
hangen, vooral die van Maris is prachtig.
Om op het pleisteren terug te komen, heb ik een viertal teekeningen gemaakt, 2
Aphrodite-torso's, die erg mislukt zijn, toen een centocelle-torso met kop, die meneer
Grondhout te zeer gepeuterd vindt, een Laocoön kop met lichaam, en toen zijn we
de alype begonnen, maar daar is, toen ik net in krijt zou beginnen, de kop afgebroken,
en zijn we nu met een knielende Aphrodite begonnen, zoodat ik nu aan 2 pleisters
te gelijk bezig ben. Na 4 uur maak ik dikwijls schetsen van maskers en koppen. We
hebben nu behalve de Belgen, ook
[2:5]
e

nog een paar Engelschen er bij gekregen. Ze kunnen er niets van en zijn in de 1
klas gestopt. Eén wilde zeker Vincent van Gogh na doen en teekende toen een
kruik zoo: 't was precies een Stekelvarken. Een ander zette een stilleven op met
een gemberpot er bij, en toen hij een dag of wat bezig geweest was, kreeg hij een
bevlieging om appels te teekenen, en toen heeft hij bovenop de gemberpot een
appel gelegd en is die in dien stand gaan teekenen!
Bij Jansen teekenen we niet zoo met lijnen, maar kan je b.v. een vlak wel grijs
e

invullen. We teekenen om de 14 dagen pleister en model. Als 1 kop hadden we
een man van een jaar of 35, en toen een
[2:6]
oud moedertje, die geen 2 minuten stil kon zitten. Wat was het moeielijk om haar
uit te duiden, dat ze naar een zeker punt moest kijken. Ze knikte maar van ja en
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dacht er dan verder niet meer aan. Maar het volgend model, dàt was me een type!
die kwam uit Oostenrijk en was nu hier om geld in ontvangst te nemen van een
familielid, die een Indisch resident was, en dat de Engelschen, zou ze in Oostenrijk
zijn, niet door zouden laten. Ze sprak Fransch, Duitsch, Engelsch, Nederlandsch
en Italiaansch! Ze moest met een sjaal poseeren; wanneer die dan goed geplooid
was en degene, die de sjaal in orde had gebracht, stapte van de schijf, dan trok ze
de sjaal
[2:7]
weer weg; reden: ‘Ein Bischen Luft!’ Kwam ze voor het eerst van den dag op de
schijf, dan werd die ‘afgestoft’ met haar schort, (zelfs de stoel kreeg een beurt!) en
daarna ‘für den Stoff’ met kranten bedekt. Zat ze dan niet goed, en moest ze nog
een beetje naar links of rechts, dan vroeg ze ‘comme ça’?, en was het dan goed,
dan heette het ‘All right’. Op het laatst hebben we haar weggejaagd; ze ging dan 2
koppen koffie in een naburig café gedurende de rust drinken en kwam dan altijd te
laat. Het laatste model was een jong meisje, dat we 2 maal gehad hebben. A.s.
Maandag hebben we weer een mannelijk model!
[2:8]
Ook hebben we nog een neger gehad. Ik heb lang geen model geschilderd, meneer
Jansen vindt, dat ik nog maar wat moet teekenen; ik kan nog lang genoeg schilderen.
Hij stelt ook als hoofdvereischte de correcte teekening. Van den zomer, ik denk na
de Paaschvacantie, gaan we in de groote zaal levensgroot-pleister teekenen, nu
kan dat niet, omdat die zaal niet verwarmd kan worden.
Met etsen moet ik ook uitvoerig en volgens het modellé alles op de plaat teekenen;
meneer Grondhout zegt, dat eerst als je dát kan, je losser over de plaat kunt
teekenen. Op die manier heb ik eenige paarden en koeien geëtst,
[3:9]
en ben nu bezig met een koeienschedel. Van meneer van Horssen heb ik ook al
menigen raad gekregen. Hij is een echte tonalist en wil vooral toch heldere
schaduwen hebben, waar ik nog al eens tegen zondig. Ik heb laatst een stilleven
met pompoenen geschilderd, die op het laatst allemaal verrot en beschimmeld waren
en nu ben ik bezig met een gipskop op een geelachtigen doek, die prachtige reflecties
op den kop (Milon v. Kroton door Puget) geeft.
Van meneer Smout heb ik ontzaglijk veel geleerd, en wat is dat een aardige en
knappe man! Wat kan die vertellen van zoo'n mond, of ooglid,
[3:10]
en zelfs van een krul van een baard, en dan haalt hij er Dürer en Dupont bij, en blijft
altijd even interessant. Eerst heb ik een groote mond, oog, neus en oor geboetseerd,
(wat me zeer te pas kwam, omdat ik die dingen nooit gehad had), toen heb ik het
masker van Petrus geboetseerd en nu ben ik aan een leeuwinnekop bezig. 't Is een
echt prettige les.
Overdag zitten we nog al rustig, verscheidene meisjes zijn weggegaan; 2 gaan
trouwen, andere komen nu bijna nooit meer en één is verpleegster geworden en
één is naar kunstnijverheid vertrokken.
[3:11]
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Tegenwoordig heb ik een abonnement op de tram, en dan zit ik te lezen, dat spaart
een massa tijd en je doet een massa in die 6 × ½ uur per dag: ik heb dan eenige
Duitsche en Nederlandsche boeken gelezen, anatomie van den mensch en van het
paard geleerd, het prachtige Salambô van Flaubert gelezen en ben nu bezig, met
het oog op de Engelsche les, die ik met Mei hoop te krijgen, het Engelsch van de
HBS te repeteeren. Ik verlies dus hoegenaamd geen tijd en het is een prettig ding.
's Zondags doe ik gewoonlijk kunst geschiedenis.
Ik ben erg verheugd weer eens bij je te komen met mijn werk en houd me dan
voor standjes aanbevolen, hoor!
[3:12]
Verleden week ben ik op de veiling van de collectie Preyer in Kleykamp geweest.
Er waren schitterende werken van de Marissen, Jozef Israëls, Mauve, Blommers,
Bosboom, De Bock e.a. Ook was er een groot naakt van Breitner. Dat hadden ze
in een hoek gezet en van het licht afgedraaid. Een van de meisjes van de academie
heeft aan Kleykamp gevraagd, waarom of dat er zóó stond, waarop Kleykamp zei:
‘dat er anders nog wel menschen over zouden vallen’(!!) Toen heeft ze hardop
gezegd ('t is een echte type) dat ze dan maar hun nek moesten breken! Je had toen
die Haagsche dames en Heeren moeten zien kijken.
Op de Koninginnegracht hebben ze
[4:13]
alle boomen van de Java straat af tot aan de diergaarde omgehakt, men zou de
straat bijna niet meer herkennen.
Hoe gaat het met Marie en met je zelf? Kun je je hand al weer wat beter gebruiken?
Als ik weer eens bij je kom zal ik je nog wel wat meer van de academie vertellen,
ik moet nu eindigen, want ik moet nu naar bed.
Met hartelijke groeten van ons allen ook aan Marie,
je
Wim.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 maart 1918
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief inv.nr. 1247

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 12 Mrt.
1918
Beste Kobus!
Van middag heb ik je niet meer kunnen vinden toen ik even met Toon was meê
gegaan om mijn jas te halen. Ik had je willen vragen of je dit voorjaar in Arti eens
een flink schilderij wilt exposeeren. Wij zien nooit meer iets van je en dit jaar ben ik
nog voorzitter van de commissie en doe ik mijn best belangrijke inzendingen
[1:2]

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

te krijgen. Ik zie reikhalzend uit naar Jaapje en een van mijn beste genoegens is je
mooie werk te lezen. Maar niettegenstaande mijn bewondering voor je litterair werk,
interesseer 'k me zeker niet minder voor je schilderwerk. En dat is schaarsch als je
zelf. Mìj zou je een enorm plezier doen als je wilt exposeeren en aangezien ik zelf
de dingen hang kun je er zeker van zijn dat je een van de eereplaatsen krijgt.
De tentoonstelling is in April en de laatste dag van inzending is, meen ik,
[1:3]
en

bepaald op den 4 . Je krijgt eerstdaags het programma. En dan nòg wat: Marie
kent nòch Teiler nòch de Halsen. Wij hebben nu het plannetje gemaakt eens een
dag in Haarlem te gaan om die musea te bezoeken. Bij die gelegenheid zouden wij
het zeer op prijs stellen wanneer we ook bij jou mogen komen. Zou je dat erg
hinderen? Al is 't maar een kwartiertje!..
We zullen 't je niet lastig maken. Schrijf mij eens hoe je over een en ander denkt.

[1:4]
Met hartelijke groeten van ons beiden, ook aan Titia,
je ouwe vriend
Wim.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: [Haarlem]
Datum: 14 maart 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
14 Maart 1918
Beste Wim,
Allereerst moet ik je bedanken voor je hartelijke brief die me erg goed deed en
dan meld ik je even dat ik gelijk met deze eindelijk je het boek ‘Jaapje’ heb kunnen
sturen. Ik hoop dat je het in goede orde ontvangen zult.
Wim, ik wou dat je me dat niet gevraagd had om schilderijen tentoon te stellen.
Ik heb daarover al zooveel moeten zeggen en schrijven dat het me saai maakt of
ik wìl of nìet. Nu ik bijna 63 jaar ben geworden, op deze manier, meer schrijvend
dan schilderend soms, heb ik, dunkt me, wel eenig recht verkregen mijn leven af te
leven zooals ik het het beste vind. De redenen van je verzoek zijn natuurlijk en goed,
verleidelijk nu zelfs, maar juist omdat ik weet welk gevoel je dreef, maakt, dat ik er
niet eens makkelijk over schrijven kan. Wim, ik doe beslist een beroep op je
vriendschap er niet op terug te komen.
Wanneer je met je vrouw hier in Haarlem komt en de Halsen hebt gezien, ik meen
dat het museum om 8 uur sluit, kom dan op de Kleine Houtweg 57, een kopje thee
bij ons drinken. Graag kregen wij even een kaartje wanneer. Het Hals-museum is
het oude weeshuis waarvan uit Jaapje zijn pelgrimstocht is begonnen en al is aan
het complex veel verbouwd er is toch nog veel dat dadelijk is herkenbaar.
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Hartelijk van ons met Marie gegroet.
Je
Kobus.

Frans Coenen aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 maart 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 16 Mrt. '18
Geachte Mevrouw en Mijnheer W.,
Het speet mij zoozeer u Vrijdag l.l. niet te kunnen ontvangen, waar het zoo heel
zelden gebeurt, dat gij beiden een bezoek maakt. Het ging echter niet anders, en
zoo blijft mij niets over dan u te verzoeken mij te verontschuldigen. En... te vragen
of gij nog eens het beproeven wilt te eeniger tijd en
[1:2]
liefst met een woordje vooraf, want ik zou ook niet thuis kunnen zijn. Ik ben nog al
eens naar buiten, als 't weer goed is tegen woordig.
Indien gij wilt kunnen wij ook bij gelegenheid, als 't u schikt, in de stad ik zeg niet
thee, maar op 't theeuur iets anders samen gebruiken.
In elk geval wilde ik bij u gaarne de overtuiging vestigen, dat het mij leed gedaan
heeft u voor niet te doen komen.
Met beleefden groet en hoogachting
uw dw.
F Coenen

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 19 maart 1918
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 19 Mrt. 1918
Beste Willem,
Dank je zeer voor je briefkaart. Ik heb er wel eens van gehoord dat een van mijn
voorvaders geschilderd heeft, bij voorkeur maakte hij sneeuw gezichten en hield
veel van etsen. Zijn reputatie is niet groot en 'k heb er nooit iets van gezien. Zelf
ben 'k hard aan 't werk en wij maken het gelukkig goed. Mijn hand is nog
[1:2]
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altijd gebrekkig en zal dat wellicht blijven. Sints wij uit den Haag gingen is er wel
verbetering maar er is atrophie in en die kan jaren duren, 't gaat althans heel, heel
langzaam. Ik loop weer als van ouds en in 't werk heb 'k er weinig last van, alleen
als 'k schilderijen moet verzetten, dat is dikwijls heel lastig met één hand maar dat
went ook wel. Marie maakt 't best en ziet er prachtig uit. Wij verlangen erg jullie weer
eens te zien maar dat zal moeten wachten tot jullie eens hier komt, tenzij wij in den
Haag mochten komen.
Met ons beider hartelijke groeten aan je drieën
je
Wim

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 18 april [1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Koninginnegracht 2]

d. Haag
18 April
Amice,
Onlangs was onze vriend Jan H. bij mij en vertelde van Wim dat hij naar de Amst.
akademie zou gaan enz. Zij schijnen het allemaal dolgraag te willen. Maar natuurlijk
- de finantiëele questie. Nu zeide je mij laatst dat je van plan was een soort ‘fonds’
voor dien
[1:2]
jongen te willen in orde maken. Indien jij je daar inderdaad mee wilt belasten ben
ik bereid, om J. plezier te doen om daartoe bij te dragen, voor zooveel jij (of hij)
noodig vindt. (Ik geloof eigenlijk dat het een questie is van 4 mille over 4 jaar.)
Laat mij eens even weten wat je daarvan denkt, en of je 't goedvindt dat ik
[1:3]
het dan aan Jan zeg. Hij kan dan verder alles met jouzelf komen bespreken.
Spoedig hoop ik je te zien maar ik schrijf je dit vast even omdat Jan het wel prettig
zou vinden, denk ik, als hiervan iets kwam.
Hartelijke groeten ook voor Marie
Steeds Yours
Isaac

Nicolaas Bastert aan Willem Witsen
Plaats: Loenen aan de Vecht
Datum: 24 april 1918
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Mag ik in je qualiteit van Commissielid van aankoop voor de verloting je met een
enkel woord herinneren aan mijn verzoek, dat ik onlangs deed, toen wij elkaar op
het bureau in Arti tegenkwamen. Het kan zijn dat dat mondelinge verzoek je ontgaan
was, en dan zou zelfs de kans op inwilliging voorbij zijn.
Met mijn dank vooruit en vriendelijke groeten
Steeds gaarne t.t.
NBastert
Loenen a/d Vecht
24 April '18.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 24 april 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 24 April - 18
Beste Willem,
Ik dacht dat je het waarschijnlijk wel prettig zoudt vinden nog een souvenir van
Coba te ontvangen. Het was moeilijk iets te vinden - nu komt mij dit speltje in handen
dat ik dacht dat je wel zoudt kunnen en willen dragen. Het is wel onnoodig om je
een herinnering te geven, want je hart zal overvol zijn van de mooiste herinneringen,
die je zeker bij zullen blijven zoolang dat hart kloppen mag en dan kan het je
bevrediging schenken dat dat bij Coba ook het geval was in haar laatste
oogenblikken, zooals ik je nog heb gezegd toen zij in haar eeuwige rust bij ons lag.
Marie zal het denk ik ook aardig vinden iets van Coba bij haar te hebben, daarvoor
dit kurketrekkertje voor haar werkmandje.
[1:2]
Het deed mij genoegen dat ik je bij Allebé's feest nog even heb gezien. Ik had haast
om weer weg te komen, een ander maal als ik in Amsterdam kom, hoop ik een rustig
oogenblik bij je beiden te zijn.
Hartelijk gegroet met Marie van
je oude vriend
Tholen
Je ziet op het doosje ‘broches’ nog door Coba zelf geschreven.
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Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: [Den Haag]
Datum: 29 april [1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
29/4
Beste Wim en Marie,
Marie laat jullie wel bedanken voor alle goede voornemens en Marie nog eens in
het bijzonder voor haar gedachte betreffende het pension. Wij komen nader natuurlijk
eens kijken, maar het staat M. wel aan. Zij vraagt mij Marie te vragen of ze ook nog
eens
[1:2]
aan juffrouw Colijn wil vragen met haar zuster ook te bespreken hoe deze denkt dat
't met de vacantieën zou gaan. Deze zijn 2 × 14 dagen (Paasch en Kerstmis) en 2
maanden zomer (Aug. en Sept.). Dit in het bijzonder met het oog op de groote
vacantie.
Ik schrijf dit even in haast en hoor wel spoedig van jullie
je
Jan
Wat de waschkwestie betreft, zou
[1:3]
't beste zijn, dat 't weinige wat Wim noodig heeft niet heen en weer gaat, maar dat
alles in A. blijft en behandeld wordt.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 5 mei 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage
5.5.18.
Beste Wim,
Hartelijk bedankt, ook van Marie, voor het prachtige verjaargeschenk van Wim.
Je schrijft me - tot mijn genoegen - dat je van de week den Heer v. Leeuwen spreekt,
eilieve wil niet vergeten hem ook te vragen of bij niet-slagen na een maand b.v.
opnieuw examen kan worden gedaan. Zoodra ik je bericht, ook omtrent den afloop
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van de besprekingen van Mej. Colijn heb ontvangen, zal ik naar Isaac gaan. Hij zal
wel begrijpen, dat ik wachtende ben.
[1:2]
De sigaren doen mij uiterst genoegen. Misschien is 't niet verstandig, maar ik eet
elken middag met de intentie zonder bezwaar er eentje te knappen. Eéns heb ik 't
maar behoeven na te laten, omdat er niet genoeg in mijn maag was geraakt. Ze zijn
bijzonder lekker en opbeurend-geurig. Intusschen moet je mij nooit meer zoo'n
verjaarsgeschenk geven. Het is de vriendelijkheid te ver drijven tegenover een
ci-devant, die naar het sobere moet streven!
[1:3]
Het ontwerp-Stork is in de Kamer. Het is van te algemeen belang (àlle Ned.
ambtenaren), dan dat er veel aan zal worden getornd, maar deze of gene weinig
vrindelijke sinjeur heeft de uitzichten op verbetering voor veel post- en
telegraafambtenaren tot zeer weinig gereduceerd. De Inspecteuren der P. en T.
moesten gelijk zijn aan de Directeuren der Belastingen, die tot 6500 gl gaan van
4800 af in 11 jaar. De Inspecteuren der P. en T gaan van 4600-5600 in 10 jaar. Ik
krijg daardoor
[1:4]
4800 gl. (bruto). En 't plan is nog niet geheel verworpen om behalve de gewone
kortingen, nog ¼ op elke promotie te korten wegens geldgebrek. Mij spijt 't wel om
de jongens. Hoe meer ruimte, hoe beter. Maar misschien maakt men nog wel zooveel
kabaal, dat alles terecht komt. 't Gekste is, dat onze directeuren best af zijn. De
grootste kantoren loopen tot 6000 à 7000 gl. maximum.
Vanmiddag ben ik met Wim naar Mesdag geweest.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 mei 1918
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 5 mei 1918
Beste Willem,
Ontvang met Jeanne ons beider hartelijke gelukwenschen met je verjaardag. Wij
naderen de 60! Gelukkig voel je dit minder dan ik, omdat je zoo veel sterker bent ik heb dikwijls 't gevoel of 'k al 80 ben, absoluut aan 't eindje,
[1:2]
zóó slap en moê, vooral sints de levensmiddelennood, om niet te zeggen
hongersnood. Inderdaad heb 'k altijd honger en heb 'k moeite om niet 'n stukje van
Marie af te bijten. Zij ziet er zoo best uit! Thijm was gisteren avond bij ons. Hij woont
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tegenwoordig alléen, op kamers in Haarlem. Wanneer komen jullie eens hier? Dat
zou zoo heerlijk wezen!
Hartelijke groeten aan je drieën van ons beiden
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 6 mei 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
6 Mei 1918.
Beste Wim,
Hoe bijzonder-hartelijk van je, om aan mijn verjaardag te hebben gedacht! Wil
ook Marie voor haar vriendlijke attentie danken! Hein had geschreven, dat hij mij
persoonlijk zou komen feliciteeren, maar van-morgen kwam er onverwacht een
telegram van hem, dat hij verhinderd was, en daarna een brief, waarin hij vertelde,
dat hij niet weg kon, omdat er een familielid van hem (een oude nicht) op sterven
lag
[1:2]
bij wie zijn jongste zuster inwoont.
Wat speet het ons te hooren, dat je je zoo slap voelt. Ja, de toestand heeft wel
een dreigend karakter aangenomen, vooral hier in den Haag, waar letterlijk
hongeroproeren zijn geweest. Omdat in tal van winkels de ruiten zijn ingegooid,
soms geregeld een heele straat door, zijn in de heele stad, de winkels met planken
geblindeerd. Vleesch is al sinds weken niet meer geregeld te krijgen, en als het er
is, krijgt men toch niet meer dan één ons per week
[1:3]
voor één persoon.
Toch hebben wij (zonder bluf) in het geheel nog geen honger geleden: met erwten,
boonen, maizena, aardappelen, kaas, wat visch en een enkel ei zijn ware wonderen
te doen, ook wat voedzaamheid betreft. Er is een tentoonstelling geweest van de
Haagsche huishoudschool van basisgerechten, waar croquetten, taarten, puddingen
salades etc. waren geëtaleerd, waarin geen spiertje vleesch zat, en die toch zeer
smakelijk waren. Is er ook niet zoo iets in Amsterdam?
[1:4]
Of kan je anders niet eens een versterkings middel nemen, b.v. Sanatogeen. Na je
ongeval en zenuwschok van verleden zomer zou zoo iets je vreeslijk veel goed
kunnen doen.
Doe het, Wim, niet alleen ter wille van jezelf, maar ook voor Marie en je vrienden!
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Met voor jullie beiden onze hartel. groeten en een ferme hand,
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 27 mei 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
27/5/18
B.W., Dezer dagen ben ik bij Isaac geweest die mij alleraardigst ontving en te
koffiedrinken hield. Het kost altijd veel moeite een afspraak met hem te krijgen,
vermoedelijk omdat hij zoo bezet is, maar af en toe betrap ik er mij op, dat ik wel
eens een spelletje schaak met hem zou willen spelen!
Hij suggereerde, dat wat de kosten van Amsterdam betreft, ik altijd maar zeggen
moet wat 't kost, na aftrek van wat wij er voor missen kunnen. De rest neemt hij.
Alleraardigst joviaal!
[1:2]
Al ligt 't natuurlijk voor de hand, dat ik zelf 't uiterste zal doen wat ik kan, om welke
reden ik voor 't eerst van mijn leven verlangend ben te weten, wat mijn gereviseerd
traktement zal zijn. Maar beste Wim, schrijf nu toch eens hoe 't met Colijn is
afgeloopen. Ik ben er zoo verlangend naar mijn geval te overzien!
Wim is vlijtig aan 't werk in de perspectief en projectie. Verder heeft hij zijn stilleven
e

af of bijna af. Hij zegt, als hij niet slaagt, wil hij niet in 4 kl. van deze academie. Dan
nog liever naar een H.B.S. Hij wil absoluut van voren af aan aan 't pleister. Jan heeft
voor zijn artikel 16 gl. gekregen. Hij is den keizer te rijk.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [27? mei 1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Koninginnegracht 2]

d. Haag Zondag
Mon cher,
Op verzoek van Jan stuur ik je deze brief van hem (ik had daar eigenlijk mee
kunnen beginnen want ik schreef Jan nadat ik deze brief gekregen had). Ik heb hem
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nu gezegd dat hij het zaakje maar met jou verder moet bespreken en dat ik bij zal
dragen zooveel als noodig is. Hij zal dus wel gauw eens bij je komen. Ik vind natuurlijk
[1:2]
best dat wij dat samen doen het is een genoegen voor dien braven Jan eens wat
te kunnen doen. Ik geloof alleen dat je raming van f 250 per jaar te laag is. Het zal
wel het dubbele zijn denk ik. Enfin bespreek dat maar met hem. Een ding is zeker
en dat is dat hij absoluut niets meêr zal opgeven dan strikt noodig is. Tusschen 2
haakjes weet ik niet of ik je wel gezegd heb dat hij niets gevraagd heeft
[1:3]
hoegenaamd, ik heb hem zelf voorgesteld hem eenigzins tegemoet te komen in
deze (ik heb hem ook gezegd, maar dat doet er nu niet toe, dat ik voor mij het
rationeeler gevonden had als hij Wim eerst de H.B.S. had laten afloopen).
Ik hoor dus wel nader van jou hieromtrent. Wat de Heer Kees betreft heb ik wat
je mij schreef aan Sofie gezegd die je wel gauw zal schrijven. 't Spreekt van zelf dat
een portretje van
[1:4]
hem, door jou, haar erg veel plezier zou doen. Dat zijn van die aanbiedingen die
men niet graag afslaat!
Gisteren was hier het volgende te zien: Ik schilderde Sofie. Jan Veth schilderde
mij. Karel Thijm schreef intusschen een portret van Veth op. Jammer dat jelui er
niet ook bij waart!
Hartelijke groeten aan jelui allebei en
Steeds Yours
Isaac

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 1 juni 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
1/6/18.
Beste Wim,
Het is merkwaardig dat het eene stuk op de veiling zoo boven alle verwachting
gaat en dat de borden, die eigenlijk, vind ik, 't mooist zijn, geen koopers vinden. Nu
je den boel niet te laag hebt verkocht, is er echter geen reden tot droefenis.
Wat ik verder van morgen las, maakte mij een beetje wanhopig. Bepaald wanhopig.
Dat de familie Colijn er niet aan wil, maakt voorshands alleen dat we verder uitzien
moeten naar wat anders. Het geval doet zich voor, dat de dochter van mijn broer,
dus mijn nicht, in deze maand gaat trouwen; ze hebben juist aan Wim gevraagd
eens een teekening te leveren voor schoorsteenstuk in een betimmering en ons op
een avondje in Parkzicht gevraagd, waar ik met Wim heenga (Jan kan niet van zijn
microscoop weg). Er is misschien een gelegenheid om ze eens te polsen of Wim
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daar in huis zou kunnen, dan wel of ze kennissen hebben die tot zoo iets geneigd
zijn.
Wat je omtrent de verhouding tot Mien zegt, kan helder gezien zijn. Hoe 't komt
weet ik niet, maar ik weet niet meer dan dat je altijd gezegd hebt, dat Mien gekonkeld
heeft met een meid van je die haar zuster of schoonzuster was. Het rechte van de
détails weet ik niet of, waarschijnlijk, niet meer. Met Mien heb ik er in dien tijd, d[an[?]
jaren geleden, eens over gepraat, omdat ze er over begon terwijl ik 'r naar 't spoor
bracht en ik herinner me van toen, dat ze weet, dat ik in die zaak niet op 'r hand
ben. Ondanks 't conflict heeft ze in al die jaren nooit een onaangenaam woord over
jou noch Marie gezegd. Ik verbeeld me verder dat ze over het geval heeft zitten
huilen. Maar 't rechte weet ik niet meer.
Het is te ver van je
[1:2]
gedacht, dat ik 'r nu ook de deur had moeten uitzetten. Als ik iets ten goede voor
haar zou kunnen doen, zou ik 't doen; al is ze geen charme van me, zoo is ze toch
een lijfstuk van Nol. Ze is nooit meer een charme van me geweest, nadat ze Nol's
naam heeft aangenomen en als diens vrouw poseert. Dat vind ik onwaar. Dat doet
me nog altijd displeizier, als ik 't, gedetailleerd, voor me zie afspelen. Ik heb 't wel
eens willen zeggen, maar zonder 'n dwingende noodzaak doe ik zulke dingen niet.
Ik vind 't propageeren van mijn gevoelen een vergeefsche zaak. Overigens laat
Mien mij vrij wel los. Sinds April 1917 heb ik 'r niet meer gezien. Verleden, toen Jan
met Wim in Amsterdam was (omdat Wim naar Smout zou gaan die op de
Bloemgracht zijn atelier heeft), opperde Jan 't plan, wachtend op Wim, haar te
bezoeken, hetgeen hij gedaan heeft. Ze hebben toen bij haar koffiegedronken. Ik
heb daar niets tegen.
Ik heb wel hoop dat Wim in Amsterdam veel te zeer in zijn werk zal zijn om in
complicaties te geraken. Jan en Wim weten trouwens van mij wel, dat ik Mien geen
opbouwende en daarom te zoeken kracht voor jongens vind. Daarentegen heb ik
wel 't geloof, dat zij noch mij, noch de jongens die ze door alle leeftijden heeft gekend,
willens en wetens in complicaties zou brengen. Ik stem echter toe, dat noodig is dat
Mien niet bij Colijn komt, ook voor de levensrust van Wim niet.
Nu het andere, beste Wim. Je hebt me 11 Mei geschreven: ‘ten dus maar eens
overeenkomen, wanneer Wim hier kan komen om met mij naar v. Leeuwen te gaan.
Maar ik moet dan ook definitief met v. Leeuwen bepalen, zoodat Wim maar eens
moet schrijven, wanneer hij kan. Als v. Leeuwen dan kan en ik kan ook, is de zaak
‘gezond.’
Ik heb je toen geschreven: Wim kan wanneer je maar wilt en zijn teekeningen
ken je. Hij heeft geen stillevens en gaat er nu een
[1:3]
teekenen, 's middags van 4 - 5½. (In werkelijkheid blijft hij elken dag langer en is
eerst bij 6½ thuis.) Verder schreef ik je dezer dagen dat zijn stilleven af was. Hij is
nu voortgegaan op dezelfde wijze met een pleisterkop. Ik schreef je: ‘je moet maar
zeggen wanneer hij komen zal’, terwijl hij in zijn vrijen tijd bleef teekenen, omdat ik
wel begreep, dat niet alles àf hoefde te zijn om v. Leeuwen een oordeel te doen
vormen en jij dus wel de knoop zou doorhakken als je 't goed dacht. Des morgens
staat hij om vóór zessen op en werkt dan in zijn dikke boek over perspectief evenals
des avonds. Voorts teekent hij werkstukken op een teekenplank. Hij vordert
langzaam, omdat niemand tijd heeft hem te helpen, zoodat hij herhaaldelijk zijn
meetkundeboek er bij moet nemen.
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Je opmerking dat ik het bezoek bij van Leeuwen niet langer moet uitstellen,
vervulde mij met eenige angst. Ik wachtte op jou. Is 't je bedoeling dat ik met Wim
en zijn teekeningen er net zoo goed op kan uittrekken, dan ben ik elken dag direct
gereed en Wim ook (dus te beginnen a.s. Dinsdag of Woensdag). Schrijf me maar
omgaande v. Leeuwens adres en wanneer hij te spreken is. Ook wil ik hem een
briefkaart met antwoord betaald schrijven om dit te vragen, als ik maar zijn adres
weet en of jij er mede accoord gaat. In mijn geest is 't geheel, deze zaak zoo gauw
mogelijk af te doen. Immers als Wim naar de A'sche academie moet, moet 't met
zekerheid dit jaar gelukken en als er dus technische hulp noodig is, moet deze,
binnen mijn vermogen, zoo gauw mogelijk, verleend worden. Als hij een jaar wacht,
valt, midden in de leerjaren, de militie-tijd, en wordt hij misschien daarvan de dupe.
[1:4]
Mijn nieuwe vrees is, dat deze brief je niet meer bereikt, nu je op reis gaat. Ik reken
er dus op dat je me ten minste even laat weten of deze brief je bereikt heeft.
Desnoods krijg ik nader bericht later, zoodra je tijd hebt.
Morgen ga ik ten 11½ met Isaac praten. Isaac zegt dat ik eens naar derKinderen
moet, maar ik heb hem gezegd, dat ik alles aan jou overlaat.
Nu beste Wim, met Marie van ons allen hartelijk gegroet.
Jan.
De groeten aan v. L. en Titia en Arthur en Annie, de laatste ook van Marie.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Amsterdam
Datum: 1 juni 1918
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief inv.nr. 1249

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 1 Juni 1918
Beste Kobus,
en

Zou het Titia en je zelf schikken als wij a.s. Woensdag (den 5 ) in Haarlem
komen? Wij komen dan na de koffie tegen 2 uur en blijven tot 5. Langer kan niet
omdat 'k 's avonds weer hier
[1:2]
in Amsterdam moet zijn. Schrijf mij even of 't goed is. Wij verheugen ons zeer op
dit uitstapje en om jullie weer eens te zien.
Met ons beider hartelijke groeten
je oude
Wim

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
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Plaats: [Haarlem]
Datum: 2 juni 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
2 Juni 1918.
Beste Wim,
Titia en mij schikt het best als jullie Woensdag komen en verheugen ons in het
vooruitzicht van het samenzijn - dus Woensdag twee uur zoowat. Ik weet niet of
jullie nog bij je plan zijt gebleven naar het Frans Hals te gaan. Dezer dage vroeg
mij de direkteur juist om eens te komen kijken; de Wildt is bezig een Hals schoon
te maken, het is wel belangrijk om dat eens te zien, en 't zal je geen moeite kosten,
waarschijnlijk ken je Gratama wel en de Wildt ook.
Nu tot spoedig dus. Wees hartelijk met Marie van ons gegroet.
Je
Kobus.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: [Haarlem]
Datum: [4 juni 1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice, Ik sprak gisteren te boud met U af Zaterdag 8 Juni het genoegen te zullen
hebben, want ik vergat dan een vergadering in Den Haag te hebben. Als ik nu niets
van U verneem, hoop ik Zaterdag 15 Juni te mogen komen.
Met hartel. groeten aan U beiden,
t.t.
K.J.L. Alberdingk Thijm.
adres: Haarlem,
(poste restante).

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [14 juni 1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, Hoe is het nu met je? Ik hoop van naar-wensch. Hoor ik dat eens van
je?
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Alweer kom ik jullie lastig vallen met mijn gekrabbel. Ziedaar weer een heelen
voorraad ervan! Als je het nog niet in de N.G. heb gelezen, wat ik je niet kwalijk zou
nemen, willen jullie hier misschien, in een verloren uurtje, als dat bestaat, wel eens
een oog in slaan.
Hartelijke groete van ons allen aan M. en jezelf
je
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [15 juni 1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdag
Beste Wim, als je kunt, stuur dan den brief waarover ik schreef. Dit is de cardinale
reden van dit schrijven.
Van de week ben ik bij Isaac geweest. Hij was weer alleraardigst en erg royaal met
de toelage. Hij wil nu elk jaar 350 gl. geven. Dat is te veel, maar hij behandelde 't
zoo en bagatelle, dat ik er niet tegen durfde ingaan, denkende hem dan te hinderen.
Ik wilde graag dikwijls naar hem toe gaan en zal dat wel eens doen, maar hij heeft
- schat ik - te weinig aan mij. Het is dus meer een pleizier voor mij, zoodat
[1:2]
ik matig moet zijn met te willen 't mij te verschaffen.
Hij zegt van Veth, dat is de eenige ‘vraiment arrivé’ en schat diens inkomen op 60
à 70 mille. Hij prijst hem als heel ijverig, waardoor geen oogenblik van zijn leven
verloren gaat.
Van Wim valt 't 'm, in werkelijkheid, tegen dat hij naar de academie wil om door
anderen te laten zeggen hoe 't wezen moet en hoe de dingen die hij nawerkt moeten
staan. Hij zegt, derKinderen is net één om van hem een professor te maken.
[1:3]
Wim (jij) is nu eenmaal vóór de academie; hij zegt, om portretten te maken, moet
je goed kunnen pleisterteekenen; ik zou eerder zeggen, als je zóó goed pleisters
kunt teekenen, kan je nooit meer een goed portret maken.
Hij zegt allerlei grappige dingen en ik genoot die paar uur kostelijk. B.v.: ik kan
niet zitten in de jury van een wedstrijd; het is zoo onbillijk: die iets kàn, krijgt een
prijs en de stakker die 't niet kan en dus 't geld 't meest noodig zou hebben, krijgt
niets.
Het standbeeld van de
[1:4]
Witt verfoeit hij.
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Ik heb hem aangeraden zijn paradoxen eens te gaan opschrijven in een dagboek,
evenals Pascal zijn pensées. Hij laat dan direct een paar absurditeiten van Pascal
hooren, ten bewijze dat niet alles wat deze opschreef, de moeite waard is geweest.
Maandag ga ik naar den directeur van de academie hier om mijn voornemen
mede te deelen. Aan derKinderen schreef ik nu definitief voor Wim om toelating tot
het examen; ik gaf daarbij zijn namen en zijn geboortedatum en jaar op.
Hartelijke groeten ook aan M. en van M.
Jan

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 17 juni 1918
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 17 Juni 1918
Beste Willem,
Hartelijk dank voor de toezending van je boek. 'k Heb er al een en ander in gelezen
en werd getroffen door de overeenkomst met wat er tegenwoordig gaande is in de
Schilderkunst. Maar jij weet die dingen zoo helder en klaar te zeggen
[1:2]
en op schildergebied is er niemand die dat kàn. De critiek is in handen van
onbevoegden en 't dillettantisme viert hoogtij. Mijn hand gaat langzaam vooruit. 't
Komt wel niet heelemaal terecht maar 'k kan veel meer doen en de atrofie wordt
minder. In mijn oude brieven heeft M. een brief van jou (onder velen) gevonden
waarin je je eerste ontmoeting beschrijft met J. - Alleraardigste brief! zoo echt goed
en lief als je bent.
Hart. gr. aan allen ook van M.
je
W.

Elizabeth Boddaert aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 juni 1918
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]

21 Juni 1918.
Hooggeachte Heer Witsen,
Ik kom U nog eens zeggen, hoe wij het gewaardeerd hebben, dat U ons een
bezoekje hebt gebracht en onze portretten hebt vernist.
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Wij betreuren het alleen, dat U al weer zoo gauw gevlogen waart: wij hebben niet
veel van U gezien!
Mijn portret is merkwaardig opgeknapt.
[1:2]
Onny is er verrukt van. Dat van Onny laat ik nu stil drogen en verheug mij er op het
in September op te hangen. Misschien zullen wij het plezier hebben U en Marie dan
nog eens bij ons te hebben. Dat zouden wij heel prettig vinden.
Ik vergat U nog op te dragen aan Marie mijn dank over te brengen voor de Jasmijn,
die mij
[1:3]
zoo bizonder veel genoegen deed. Ik heb in der tijd met zoo veel liefde dat kleine
boompje voor Uw tuin meegenomen en geniet er van, dat het ieder jaar bloeit.
Met heel veel groeten van O. en mij aan Marie en nog hartelijken dank aan U
voor uw kostbaren tijd, dien U ons heden afgestaan hebt,
Uwe
Elizabeth Boddaert.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: [Haarlem]
Datum: 24 juni 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Waarde Vriend, onbegrijpelijker wijze - door de drukte - viel mij j.l. Zaterdagav. eerst
toen het te laat was, in, dat ik ten uwent zou zijn gekomen. Wil vooral ook uwe vrouw
mijne verontschuldigingen aanbieden.
Nu kom ik a.s. Zaterdag; maar zal het natuurlijk vinden indien gij meent mij op de
een of andere wijze te moeten straffen.
Met besten groet,
de uwe,
K.J.L. Alb. Thijm.
24 Juni '18.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 juli 1918
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br 78; microfiche nr.
105/178 en nr. 105/179

[1:1]
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v.h. 7 Juli 1918
Beste Jan Piet,
Gisteren avond was 'k, met eenige anderen, bij Maurits Keyser die mij vertelde
dat je hem bij Fred. Muller zoo onheusch behandeld hebt. Hij was erg ontdaan en
voelde zich zeer gekrenkt, en meende je geen reden te hebben gegeven voor een
dergelijke bejegening. De feiten vertelde hij zóó: je hebt 'n portret geschilderd van
Mevrouw K. en toen dat klaar was heb je gezegd: ‘over zóó veel tijd kom 'k het
vernissen’. Ze hadden niets van je gehoord en daarom schreef Mevr. K. (die 't altijd
zoo goed met je had kunnen vinden) je 'n vriendelijk briefje waarop ze geen antwoord
ontving. Ook de dochter heeft je geschreven zonder resultaat en nù, bij Fred Muller,
sprak K. je aan om je aan 't vernissen van 't portret te herinneren. Je hadt hem
echter niet voorgesteld aan je vrouw of je dochter en je hadt hem toegevoegd: dat
komt wel terecht,
[1:2]
en je was weggeloopen, zonder meer. Enfin je hadt hem behandeld op een in 't oog
loopende lompe wijze. Er was nog iemand in 't gezelschap die toen zei dat je je aan
je portretten niets meer gelegen liet liggen als ze betaald waren. Dat werd mij te
machtig en toen heb ik gezegd dat 'k je 40 jaar ken, dat je dóor en dóor gentleman
bent en dat, naar mijn overtuiging, een onhoffelijke daad als 't niet antwoorden op
het briefje van Mevr. K. alléen mag toegeschreven worden aan drukke bezigheden,
enz. enz. Ik merkte aan Mevr. K. dat mijn verdediging, die warmer en beter was dan
'k hier weergeef, haar goed deedt. K. zei maar: ‘c'est le ton qui fait la musique’, dat
hij eenige keeren herhaalde, en voelt zich gepikeerd. Mevr. K. zei dat ze zooveel
sympathie voor je had en schijnt 't incident te betreuren.
Ik schrijf je dit, niet om mij te bemoeien met dingen die mij niet aangaan, maar
omdat alles misschien
[1:3]
een misverstand is dat je gemakkelijk uit de wereld kunt krijgen door K. even te
schrijven dat je dàn en dàn 't portret komt vernissen.
Het heeft 't erg noodig, 't is heelemaal ingeschoten; en Mevr. K. doe je er zeker
een groot genoegen meê. Overigens begrijp 'k best dat de persoonlijkheid van K.
je irriteert, maar de man meent 't niet kwaad, - hij is nu eenmaal zoo.
Kunnen wij na de volgende week eens bij je komen? Liefst niet op een Zondag.
Ik moet je ook weer eens raadplegen als secretaris van 't Br. fonds, voor de notulen.
Met hartelijke groeten van ons beiden, ook aan je vrouw
je
Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 9 juli 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Bussum Dinsdag 9 Juli 1918
Beste Wim,
Als er een hel voor jokkebrokken bestond, zou de Heer Keijser verdienen er in te
komen, want het kleine incident heeft zich ongeveer vierkant andersom voorgedaan
als hij het je verteld heeft.
De aanloop is ook al eenigszins anders. - Mevrouw K. schreef mij, of ik het
schilderij niet eens wou komen vernissen. Op een goeden dag, ik geloof December
jl., trok ik er heen met een fleschje vernis in mijn zak. Bij inspectie bleek het mij, dat
het behalve erg ingeschoten, ook heelemaal slap was geworden, zoodat het stellig
eerst heelemaal overgespannen zou moeten worden, vóór ik het verniste. Bovendien
schikte het Mevrouw Keijser dien dag erg slecht, dat ik omhaal maakte. Wij spraken
daarom af, dat ik wel eens terug zou komen, en
[1:2]
dan zou trachten Claus en Fritz mee te krijgen om het spannen te bewerkstelligen.
Daarop heeft de dochter mij nog eens geschreven en ik heb nog eens een boodschap
door een meid gehad. Maar ik ben er aldoor niet toegekomen. Uitstellen is iets
vreeselijks, waar de uitsteller zelf het meest onder lijdt. Maar zoo 'n operatie kost
mij een halven dag (afwasschen, laten drogen, overspannen en dan vernissen) en
er is altijd zooveel echt werk te doen, dat men die karreweitjes te licht op de lange
baan schuift. Ontegenzeggelijk heb ik permanent te veel hooi op mijn vork.
Tot hiertoe dus mijn werkelijke schuld aan Mevrouw Keijser, die ik zeer voelde.
Maar nu de ontmoeting bij Muller.
Bij het binnenkomen was de eerste die ik zag de Heer Keijser. Dat hij mij zou
aangesproken hebben is een onwaarheid. Ik ging dadelijk in de beste gezindheid
naar hem toe en hij herkende mij niet of wilde mij niet herkennen. Ik zei hem dat ik
[1:3]
juist den vorigen dag maatregelen getroffen had om eindelijk mijn schuld aan hem
af te doen, door Claus en Fritz op te dragen, het schilderij bij hem af te halen en het
bij zich thuis over te spannen, te wasschen en te vernissen. U kunt er van op aan,
zei ik, dat het dan beter gebeurt dan wanneer ik het bij U zou gedaan hebben. Als
hij toen gezegd had: nu, het werd eindelijk tijd, of zooiets, had ik dat rustig aanvaard.
Maar hij begon mij eenigszins een standje te schoppen, zooals men dat een nalatigen
leverancier zou doen. Dit nu wilde ik van dezen kwant niet aanvaarden, en zonder
in het minst driftig te worden (wat mij anders, helaas, wel eens gebeurt) keerde ik
mij van hem af en zei: Bonjour meneer Keijser. Hij maakte daarop geen bonnes
mines om het weer goed te maken en sauveerde zich door Therèse Schwartze te
gaan aanspreken. Had ik mijn vrouw bij mij gehad, dan zou ik hem daarna zeker
niet aan haar hebben voorgesteld. Maar
[1:4]
zij was niet bij mij, - dus daar was vanzelf geen sprake van.
Zeer zeker heb ik, grosso modo, hem niet onheusch behandeld, maar hij mij. Wil
hij zijn leedwezen daarover betuigen, dan zal ik het uitvlakken. Maar dat ik het hem
zou moeten doen, daar is geen de minste sprake van.
Het spijt mij om de vrouw, die ik graag mag lijden, in beschaving verre boven haar
man staat, en daaronder lijdt. Als ik kans zie haar een vriendelijk briefje te schrijven,
zal ik het doen. Maar het is moeielijk, zonder haar man een beetje zwart te maken.
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Intusschen dank ik je heel hartelijk voor je vriendelijke bemoeiïng, die mij meer
genoegen doet dan het incident mij leed verschafte.
Kunnen jelui aanstaanden Maandag bij ons komen koffiedrinken, dan doe je ons
veel plezier. Meld dan s.v.p. nog even of je dat schikt.
Met beste groeten van huis tot huis
steeds your old
Janpiet

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 juli 1918
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 79; microfiche nr.
105/180 en nr. 105/181

[1:1]
v.h. 12 Juli 1918
Beste Jan Piet, Het treft a.s Maandag heel slecht. Noch Marie noch ik, kan van huis
dien dag. Toch zou 't mij erg spijten als dit uitstel zou moeten leiden tot een
mislukking van ons plan. Je hebt 't altijd zoo druk dat 't onbescheiden lijkt je te vragen
een anderen dag beschikbaar te stellen. De zomer duurt nog twee maanden en als
je
[1:2]
eens 'n dag disponibel hebt wil 't mij dan even berichten.
Ik dank je zeer voor je uitvoerige uiteenzetting van 't gebeurde met Keyser. 't is
'n rare sinjeur maar 'k ben overtuigd dat zijn bedoelingen niet kwaad zijn. Maar dat
is geen reden om je alles te laten welgevallen!
Met hartelijke groeten, ook aan je vrouw, van ons beiden
je
Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 19 juli 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 19 Juli 1918
Beste Wim, Er rust geen zegen op onze afspraken. Verleden Maandag kon jij niet
en per slot durfden wij, met het oog op de boven ons hoofd hangende
familiegebeurtenis, het dien dag ook niet aan. Mijn vrouw stelde daarop komenden
Maandag voor. Maar nu word ik op eens naar Dordt geroepen voor een portret, dat
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al een maand of drie uitgesteld was door verhinderd zijn van den sitter. En ik kan
geen neen zeggen.
Ik troost mij nu maar met wat je verleden week schreef: ‘De zomer duurt nog twee
maanden’. Ik blijf wel een paar weken weg, maar daarna roepen wij je eens.
Met hartelijke groeten van huis tot huis
your old
Janpiet

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 3 augustus 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 3 Aug. 1918.
Beste Wim,
Ik heb Roelofs geschreven dat Annie het heel onaangenaam zou vinden het
portret voor een poos af te staan; ten zij jij zelf het erg graag wilt ten toonstellen
houden wij het liever hier. Aan die krijt teekeningen hebben zoowel de menschen
als jij ook veel meer. Ik vind ze prachtig. Toen ik thuis kwam vertelde ik dat ik zulke
verrassend mooie dingen bij je gezien heb, en dat
[1:2]
heeft Toorop zoo nieuwsgierig gemaakt dat hij ze ook wil zien. Mag dat? As.
Woensdag of Donderdag bijv.? Ik zou het zoo prettig vinden als jullie soort menschen
elkaar volkomen waardeerden, en dat zouden jullie ook doen als jullie mekaars werk
beter kenden. Ik bedoel eigenlijk méér dan waardeeren. Als je goed vindt dat wij
komen zou ik willen vragen of ik Verkade ook mee mag brengen, dien ik er ook
nieuwsgierig naar gemaakt heb.
Hartelijke groeten voor beiden
van je
Arthur

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 5 augustus 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 5 Aug. 1918.
B.W.,
Woensdag moet Toorop naar den Haag, en hij was van plan Donderdag naar
Amsterdam te komen en eerst naar het Oosterpark te gaan, en dan ergens anders
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heen. Wordt dit bezoek aan jullie uitgesteld, dan stelt hij misschien ook dat andere
uit. Maar aangezien het reizen voor hem met zijn poot veel te vermoeiend is denk
ik dat hij de volgende week, als hij alleen zou moeten gaan [1:2]
want de volgende week zou ik niet mee kunnen - het niet aandurft. Is het eenigszins
mogelijk, als Marie weer goed is, dat wij toch a.s. Donderdag komen, schrijf dat dan
even, of telegrafeer, vóór Woensdagmorgen (telegrammen duren ook 4 uur
tegenwoordig). Juffr. C. kan dan rustig blijven rusten, want daar komen wij toch niet
voornamelijk voor. Telegrafeer in ieder geval even, liefst gauw.
Hart. gr. voor beiden
van je
Arthur

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [8 september 1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
Zondag
Beste Wim, Altijd welkom natuurlijk. Het zal mij plezier doen jelui weer te zien. Dus
tot Dinsdag. Het huis ziet er hier nog wel een beetje ongezellig uit maar dat kan jelui
misschien niet zoo veel schelen.
Always yours
ii

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [9 september 1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik heb gisteren ochtend en avond tevergeefsch getracht je te telefoneeren maar
kreeg geen gehoor. Marie is gister voor het eerst op geweest, ze heeft een hevige
aanval van de griep gehad - ze mag nog niet uit. Nu tot de volgende week.
Met groet ook aan Marie
t.t.
GHBreitner
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Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Domburg
Datum: 11 september 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Domburg 11 Sept. 1918.
B.W.,
Jammer dat het nu juist zoo treft. Maar in ieder geval heb ik gezien dat jullie nu
toch eens komt, en ik hoop maar dat jullie er de volgende maand een paar dagen
voor vinden kunt. Wij zijn hier pas en denken tot einde Sept. te blijven. Dan kom ik
gauw eens in het Oosterpark om je aan je plan te herinneren.
Hartelijke groeten voor beiden
van
Arthur

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [8 oktober 1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
Dinsdag
Beste Wim, Ik heb nog een paar aquarellen uit London gevonden, zal ik die
inzenden? Ofschoon ze zijn geducht rommelig. Misschien niet kwaad après tout.
Yours T.
Isaac

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 29 oktober [1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dinsdag 29/10.
Beste Wim,
Ik moet nog eens nader terug komen op mijn mededeeling, dat 't zoo weinig
en

doenlijk is met den trein van bij 9

terug te gaan. Het is geen gemakzucht, maar
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het in de weer zijn van 9 tot, zooals ik zeide, meestal tot 1½ om zoo'n korten afstand
te doorloopen, bederft je heelen dag. Daarbij komt, dat het eindeloos in afwachting
neerzitten in een koude coupé op 't tweede perron te Utrecht, tot alle
correspondeerende treinen
[1:2]
binnen zijn (waarmede soms een uur gemoeid is), een mensch half ziek maakt. Dat
alles neemt niet weg, dat me leed deed Zondag, je zoo spoedig te moeten verlaten.
Je displezier over het gezwijg in de kranten over je werk, doet mij steeds aan den
tijd terug denken, toen Wisselingh zich daarvan iets had aan te trekken, nièt jij. Maar
nu komt er bij dat je den toestand verergert, door niet eens
[1:3]
een zaakkundigen vrind van je een keur-tentoonstelling van je te laten arrangeeren.
Niet een litterator, of een dilettant, maar een zakenman als Eilers met een goeden
schilder van je generatie (Dat kun je zelf zijn!). Wat zou dat prachtig zijn: honderd
van je beste schilderijen en een zaal vol teekeningen en een met etsen. Ik kan niet
[1:4]
anders doen, dan daaraan te denken. Tegen de Bierkaai moet je strijden.
Gisteravond ben ik bij Willem geweest, om plaats voor een vertaling uit 't
oud-noorsch van mijn broers zoon die te Heeze in 'n sanatorium is. Willem en Jeanne
waren weer allerliefst. Ze zijn goed, maar, volgens Jeanne, leeft Willem tegenwoordig
van een bord havermout, omdat hij van brood en aardappelen niet houdt en vleesch
en
[2:5]
eieren, waarvan hij wèl houdt, niet krijgen kan. Hij heeft dan ook een eenigszins
oudachtig gezicht gekregen. Jeanne is allerliefst voor hem en hij fantazeert maar
door op Jacques Perk, 1880, het Christendom en de rest; het is merkwaardig. Ik
mocht niet weggaan en bleef er tot kwart voor elf.
Ik ga morgen weer eens Isaac opbellen om eens een afspraak met hem te hebben,
al vrees ik, dat 't
[2:6]
niet lukken zal. Hij is nooit vrij.
Jullie plan om eens naar Italië te gaan is nog zoo kwaad niet. Alleen vrees ik, dat
't veel geld zal kosten, want je zult weleens een uitstapje door 't overig Italië willen
doen, als je er toch bent. Wanneer maak je je etsen uit Venetië eens af, voor zoover
er nog wat aan te doen is! Is 't niet juist, beste Wim, dat voor verkoop van etsen je
zeker
[2:7]
de kunsthandel in den arm moet nemen. Dit is te veel detail-werk, tenzij je een winkel
wilt opzetten in je beneden-atelier!
Nu, beste Wim, zij goedsmoeds.
Hartelijk gegroet, ook van M. en Jan en aan Marie
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Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 31 oktober [1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag 31/10
Beste Wim, van Wim kregen we een opgewekten brief met de mededeeling dat hij
a.s. Zondag den heelen dag bij jullie mag komen om te teekenen. Wij zijn er zeer
verheugd om. Voor mij concentreert zich al het in Amsterdam zijn plus de academie,
in 't nader komen tot het ideaal, dat je wel tusschenbeide je niet genoeg te
waardeeren zorgen aan hem wilt besteden. Het denkbeeld dat hij Zondag in alle
stilte, in alle vrijheid, in je nabijheid,
[1:2]
naar je aanwijzingen zich zal kunnen overgeven aan zijn begeerte om zijn vak
machtig te worden, maakt mij geheel tevreden en geeft mij een gevoel van zekerheid.
Als hij nu maar niet te vroeg komt en maar niet jullie te lastig is!
Het kan niet uitblijven of ik kom weer eens spoedig.
Hartelijk gegroet, ook van M. en aan M.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 16 november [1918]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdag 16/11.
Beste Wim,
Wim die den een of anderen kater schijnt te hebben gehad, heeft ons uitvoerig
geschreven (woordelijk, naar 't schijnt) wat je hem Vrijdag gezegd hebt. We kunnen
je niet genoeg danken voor je wijze woorden en den grooten steun dien je voor Wim
bent. Ik ben er geheel gelukkig door.
Het doet me ook zooveel genoegen, dat je ook
[1:2]
v. Dulmen de hand wilt reiken. Wim was er blijkbaar zeer door opgemonterd.
Ik schrijf je dit even, beste Wim, omdat 't me zoo'n genoegen doet, dat je Wim
den weg in zijn leven wilt wijzen.
Ik hoop gauw eens aan te komen.
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Hartelijk gegroet, ook van M. en aan M.
Jan.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 16 november 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
v.h. 16 nov. 1918
Lieve Cobi,
Ik heb je brief met de grootste belangstelling gelezen en ga je maar dadelijk even
antwoorden. Het is, dunkt mij, alle omstandigheden in aanmerking genomen, wel
de beste oplossing om elkaar niet meer te zien, jullie en Th. maar 'k vind dat hij de
zaak wel anders had kunnen behandelen. Dat valt mij inderdaad van hem tegen.
Na al die jaren van goede verstandhouding en vriendschap, al blijkt dat nu terwille
van C. geweest te zijn (maar hij heeft er toch in gedeeld) is zijn handelwijze een
autocratische. Mogelijk ook dat 't hem veel kost maar dat hij geen anderen weg kon
vinden. 't Lijkt mij evenwel onwaarschijnlijk dat hij alleen wil blijven
[1:2]
wonen in dat huis. En boven te blijven wonen met andere huurders beneden (stel
dat die te vinden zijn, want voor anderen zijn er te veel bezwaren aan verbonden)
zal hem toch ook niet aanstaan. Wil hij 't dus verkoopen? Waarom, als jullie er aan
gehecht zijn, koopen jullie 't niet? 't Is 'n goede geldbelegging, even goed als effecten,
zooal niet beter. Hìj kan dat moeielijk voorstellen, maar zou hij daar niet voor te
vinden zijn? Ik heb erg met jullie te doen. In de laatste dagen, als 'k de verslagen
en 't overzicht lees van wat er in de Kamer voorvalt, heb 'k dikwijls aan Bram gedacht.
Ik begrijp dat hij vol zorgen moet zijn en nu, in zijn particuliere leven nog dit! Je moet
de dingen maar 'n beetje filosofisch opvatten, Cobietje. Als je met en voor elkaar
leeft, blijft
[2:3]
't beste gespaard. De dingen die van buiten af komen moet je maar aanvaarden.
Iemand die 't goede wil en 't beste presteert waartoe hij in staat is, heeft zich niets
te verwijten en kan de komende dingen met kalmte tegemoet zien. 't Is te hopen
dat er geen revolutie komt, dan is de ellende niet te overzien. En na die akelige
oorlogs jaren is 't dubbel hard met 't vooruitzicht van vrede en rust wanneer ze nu
hier beginnen. Als 't volk dat wil is 't krankzinnig. We moeten 't maar afwachten, Treub zegt dat revolutie hier niet noodig is. Dat lijkt me heel verstandig maar als de
gekken de baas worden, worden de verstandige vermoord en per slot van rekening
is dat nog zoo héél erg niet, - voor die verstandigen - zooals M. zegt: je kan maar
éénmaal sterven en dood gaan we allemaal. Met dat al blijf 'k liever nog wat leven.
Ik begin nu pas prettig te werken. Kom maar eens kijken met Bram. Ik heb een
vruchten
[2:4]
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stilleven gemaakt dat misschien gauw weg is want 'k heb 't verkocht maar 't blijft
nog voorloopig omdat 't dienen moet in een nieuw huis dat nog niet klaar is. Marietje
heeft met mij die vruchten gekocht, de mooiste die we krijgen konden, op 'n wit
tafelkleed met bloemen tin en koper. Ik heb er drie weken aan gewerkt en toen lag
de meloen in duigen en de druiven waren beschimmeld. Marie Colijn heeft nog zoet
zuur gemaakt van de meloen. En nu ben 'k aan 't groote schilderij van de Waal en
Binnenkant waar 'k al 8 of 10 jaar aan bezig ben. Ik heb ook 'n portret geteekend
van Lola Cornero waar 'k erg veel plezier in heb. 't Is nog niet heelemaal àf. Nu moet
'k uitscheiden Cobietje, we hopen jullie gauw hier te zien en trek je de dingen niet
te veel aan, houd de moed er maar in en doe onze hartelijke groeten aan allen.
'n Zoen, ook van Marietje
van je
Wim

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 december 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
den

[den] 7

December [19]18

Amice!
Indien ik minder met velerlei werk belast was, zou ik zeker geheel anders staan
tegenover de vriendelijke gedachte (die ik in ons onderhoud van 2 Dec. vernemen
mocht) mij het Voorzitterschap van Arti toe te vertrouwen.
Ik behoef het wel niet te herhalen: begeeren doe ik deze waardigheid niet; in meer
dan een opzicht zie ik er tegen op en is er iemand onder de leden te vinden die de
taak goed kan en wil op zich nemen, dan zou ik er niet aan denken mij beschikbaar
te stellen.
Maar ik moet toestemmen, dat het noodig zijn kan zich eenige inspanning te
[1:2]
getroosten wanneer er moeilijke tijden zijn.
Deze overweging (waaraan niet vreemd is de waardeering voor het vertrouwen
mijner kunstgenooten) zou mij doen besluiten, volgens je bedoeling, de candidatuur
te aanvaarden, maar ik zou er eenige voorwaarden aan verbinden.
Vooreerst zou ik gaarne zekerheid hebben dat de meerderheid der op de
vergadering komende leden, mij werkelijk als voorzitter wil zien optreden.
Bovendien zou ik de zekerheid willen hebben dat ze den eersten door mij voor
te stellen maatregel (uitbreiding van het ledental volgens ons voorstel, dat nog in
de archieven van Arti berusten zal) steunen zullen, zoodat omtrent de toekomst van
dit gewichtige punt geen
[1:3]
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twijfel bestaan kan.
Ik zou er ook gaarne op willen rekenen dat men het mij (eventueel) gemakkelijk
zal maken door Secretariaat en Vice-Presidentschap zóó te vervullen dat ik van
medewerking verzekerd kan zijn.
En eindelijk zou ik het geval openlijk met mijn collega van der Waay willen
bespreken met wien ik in de Academie in goede verstandhouding samenwerkte.
Ik maak het je met dezen brief wel lastig. Maar het zijn serieuze dingen. Gaarne
zal ik nog eens wat van U of een der andere Heeren vernemen.
Geloof mij met hartelijke groeten
t.t.
A.J. der Kinderen.

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 december 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
den

[den] 7

December [191]8

Beste Wim!
Hierbij een brief die een beetje in officieelen toon gesteld is opdat je hem ook
gemakkelijker met anderen zoudt kunnen bespreken.
Ik hoop dat hij je niet teleurstelt.
Hartelijk gegroet
je vriend
Toon.

Willem Witsen aan Eduard Karsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 11 december 1918
Verblijfplaats: RKD, Karsenarchief, inv.nr. 1

[1:1]
v.h. 11 Dec 1918
Beste Karsen,
Het spijt mij een dezer dagen van te moeten hooren dat je grieven tegen mij hebt.
Dat 'k dat juist van hèm moest hooren over wien je tegenover mij altijd met zekere
gering schatting sprak, heeft mij bevreemd ('t doet mij evenwel genoegen dat je
oordeel over hem zich heeft gewijzigd).
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Intusschen is, wat hij mij vertelde, in strijd met de waarheid. Lees maar eens de
notulen van de bestuurs vergaderingen van mìjn tijd of 'k ooit één woord ten ongunste
van jou heb gesproken. Inderdaad heb 'k je, waar de gelegenheid zich voordeed,
verdedigd.
Toen ik indertijd, zwichtende voor jouw aandrang, toe
[1:2]
stemde zitting te nemen in het bestuur heb 'k dat gedaan in de overtuiging dat 't
was om, zooals der Kinderen 't noemde ‘de plaats warm te houden’. Voor joù,
natuurlijk. Je hebt mij evenwel in den loop der jaren meer malen te kennen gegeven
dat je niet meer in 't bestuur wilde komen. Zelf zou 'k een tweede keer er niet meer
in willen en meende dus je te begrijpen en heb je uitlating au serieux genomen en
niet meer op je gestemd. Overigens heb 'k de voorstellen die je in de vergadering
bracht steeds mijn stem gegeven. Daar is maar eén uitzondering op en dat was in
de notulen kwestie. Naar mijn overtuiging behooren de notulen zoo volledig mogelijk
de strekking weer te geven van het gesprokene en verder zoo beknopt mogelijk
[1:3]
te zijn. Dan is er nog de kwestie van de commissie van aankoop. Toen je voorstelde
in de vergadering geen biedingen meer aan te nemen en den gevraagden prijs te
handhaven ben 'k daar vóór geweest. Maar 'k vind dat de weduwen en weezen in
wier belang de commissie werkzaam is, wel een klein voorrecht mogen hebben en
zie niet in dat, waar je aan particulieren f 450 vraagt voor 'n schilderijtje, je dit niet
zou kunnen afstaan voor f 400- ten bate van het goede doel der vereeniging. Dit is,
voor zoover 'k weet het eénige verschil van meening tusschen jou en mij. Ik wil nu
in 't midden laten wie gelijk heeft maar is dat verschil van meening nu zóó belangrijk
dat je een vriendschap van 40 jaren daarvoor opzegt? Ik behoef je toch waarlijk niet
te herinneren aan alle goede momenten die wij te samen hebben doorleefd. Wij
hebben veel gemeenschappelijke herinneringen aan een tijd vol vertrouwen, van
vriendschap en toewijding. Denk maar eens aan de zorg waarmeê je mij hebt
verpleegd toen ik in hotel Adrian met een verbrijzelden duim lag. Denk maar eens
aan onze wandelingen, aan Londen - aan den academie tijd... enz. Ik heb inderdaad
veel aan je te danken! En nu zou ik niet op je stemmen bij een bestuurs verkiezing?
Maar, beste Karsen, 'k zou door 'n vuur voor je gaan! Dit is een monsterachtig
misverstand en 'k mag dat niet zonder protest laten gaan.
[2:4]
Ik vind 't zoo jammer dat je mij niet over je plannen gesproken hebt. Ik had zeker
niet met je mede kunnen gaan ten opzichte van Muller. Ik ken dien man te goed
van vroeger jaren om eenig vertrouwen in hem te hebben.
In mijn oogen is hij zelfs een groot gevaar door zijn karakter eigenschappen,
middel matigheid en gebrek aan talent.
Als hij de meerderheid krijgt zal 't alleen zijn door jouw invloed en voorspraak.
Maar wij hadden een ander plan kunnen maken met b.v. der Kinderen als voorzitter.
Je hadt zelf in 't bestuur kunnen komen als je dat wilt in de plaats van Breitner die
waarschijnlijk bedanken zal. Wij hadden dan wets wijzigingen kunnen voorstellen
en de commissie voor de kunstzalen onafhankelijk maken van
[2:5]
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het bestuur. We hadden door wets wijziging tegemoet kunnen komen aan al de
bezwaren tegen den secretaris, enz. Ik doe maar iets aan de hand - we hadden dat
kunnen bespreken en we zouden zonder twijfel tot overeenstemming zijn gekomen.
Nu zal 't wel te laat zijn! Ik heb 't te laat gehoord om met succes Muller te kunnen
tegenwerken nu hij door jou wordt gesteund. Ik heb er met derKinderen en anderen
over gesproken maar wat zullen wij kunnen doen tegen een meerderheid? Heb je
je onvoorwaardelijk aan dien man verbonden?
Maar één ding staat bij mij vast: Ik wil niet,
[2:6]
met de hartelijke vriendschap die 'k voor je heb, tegenover je staan!
Is er niets aan te veranderen dan zal 'k de verkiezingen afwachten en ingeval
Muller wordt gekozen zal je mij op de vergaderingen niet meer zien.
Maar vergeet nooit dat 'k tegen jou niets heb
en gaarne blijf
je oude vriend
Wim.
P.S. Ik zou je wel hebben opgezocht om eens samen te praten maar 'k zit al 'n dag
of 10 thuis.

Klaas van Leeuwen aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 december 1918
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondagavond 15 Dec. 1918
Zeer Geachte Witsen,
Heden avond heb ik respectievelijk Harting en Henk Meyer gesproken en getracht
hen den juisten en waren stand van zaken onder het oog te brengen.
Zij gevoelden er veel voor dat Prof. der K. bereid is een candidatuur te aanvaarden.
Zij hebben hun toezegging echter gedaan het candidatuur G. Muller te steunen en
zijn moreel thans niet meer vrij. Zij hebben ook bezwaar om, waar het m.i. minder
juist was zijn woord te geven, zij dit wèl zouden doen als antwoord op ons
rondschrijven. Ik moet dit billijken. Zij stelden afzonderlijk van elkander vòòr een
vergadering bij een te roepen, die de jaarvergadering zou moeten voorafgaan, ten
einde tot een vergelijk te komen; in plaats van het vormen van twee partijen.
Mij dunkt dat hiervoor veel is te zeggen.
Dit zelfde meld ik der K.
Met vr. gr.
K.v.Leeuwen

[1919]
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Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Wijk bij Duurstede]
Datum: [zomer? 1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel Schippershuis, Wijk bij Duurstede]
Zaterdag 5 uur [191]9
Wim & Marie,
Dat hadden we geen van allen gedacht, dat het zulk mooi weer zou worden.
Woensdag toen ik wegging was het bijzonder heerlijk weer, niet te warm en zoo af
en toe de zon. Ik had wel een parapluie meegenomen maar ik heb hem nog niet
behoeven òptesteken. Wel heeft het vannacht geweldig geregen[d/t[?]. Telkens als
ik het hoorde, dacht ik: lekker dan hebben ze morgenochtend niet meer, en dat
kwam uit ook want van morgen was het prachtig weer. Het loopen opzichzelf bevalt
me uitstekend alleen die voeten.. waarom zouden die zoo ingewikkeld zijn met al
die teenen? In Baarn kwam ik aan met een gevoel of mijn hoofd direct op mijn voeten
stond de overige brokken voelde ik niet. Het begin was zoo: Woensdag morgen
was ik, met nog een koopman, om 6 uur aan de boot naar Uithoorn maar er was
geen leven en de ketel was koud. Staking van de binnenscheepvaart. Toen ben ik
om zoowat 9 uur met het Haarlemmer meertreintje gegaan en begon mijn tocht dus
toch van Uithoorn. Direct van daar een mooie weg tot Baambrugge en dan langs
de Angstel tot Loenersloot, even gerust en dan dwars af tot Vreeland. Onder de
hand voel je allerlei onuitstaanbare dingen aan je voeten. Je kleine teen gaat dubbel,
je hiel doet zeer, onder je groote teen zit beslist een speld. Je gaat langzaam loopen
met groote stappen en dan weer hard met kleine - het eind is dat je zoo'n gang hebt
als een echte landlooper. In Vreeland een nacht overgebleven en de volgende
morgen over Kortenhoef, 's Graveland, Hilversum, Lage Vuursche naar Baarn. Een
pracht van een wandeling eerst langs slooten en plassen en later door mooie lanen
van hooge sparren of van groote beukenboomen. Van Baarn over Soesterberg naar
Zeist.
[1:2]
Een grappig voorval moet ik even vertellen. Ik zat in een burgerkoffiehuis [en/er[?]
kwamen twee heeren binnen om iets te drinken. De een staat op en zegt: kelner is
hier een W.C.? en de kelner vraagt ‘moet mijnheer een groote of een kleine’. 't Is
wel heel gewoon maar je bent dat niet zoo gewend in een koffiehuis te hooren. Ik
wist tenminste niet waar ik me bergen moest en vroeg direct of ik er kon overnachten
want bij zoòveel eenvoud. En werkelijk was het er buitengewoon goed, een uitstekend
bed en prachtig linnengoed een aardige waardin en een lekker wijntje. Van Zeist
ging ik van morgen over Driebergen, Doorn naar hier en daar ik op Zondag niet wil
werken blijf ik hier tot Maandagmorgen om dan mijn weg te vervolgen over Buren,
Waardenburg naar Zaltbommel. Ik zit hier te schijven op de warande van dat stukje
café dat op de dijk staat, links de molen van Ruysdael (zooals de kastelein zei, maar
ik verbeterde dat in - Molen van Witsen) - rechts de slingerpont. De Lek staat laag
wel bijna 1½ Meter lager dan midden zomer maar het is prachtig. Over het water
zie ik de weiden vol koeien en een horizon van aardige groepen boomen met hier
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en daar een torentje of een dak van een huis. Daarbij een prachtige stil bewolkte
grijze lucht. Er is bijna geen wind en zachtjes drijven de schepen voorbij. Jammer,
aan die ééne kant, die vele schoorsteenen. Alles bij elkaar is mij duidelijk gebleken
dat er niets boven wandelen gaat. Volgende keer - als het zou kunnen - liefst zonder
voeten. Want die doen wel wat raar soms. Iedere blaar, die ik doorknip, komt een
traan uit. Ik wist niet dat iemand uit zijn voeten kon huilen! Zou dat bij iedereen zoo
zijn? Maandagavond kom ik dus niet.
Gegroet, tot ziens, misschien schrijf ik nog wel eens
t.t.
Nieuw

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [na 2 en vóór 15 juni 1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
Beste Wim,
Je zult wel in de courant gelezen hebben, dat J. en ik op audientie zijn geweest
bij de Koningin. En daar je mijn doen en laten nu al 36 jaren, meen ik, als goede
vriend kent, ben je er misschien een beetje nieuwsgierig naar, hoe ik me uit dat
lastige parket heb gered.
Je moet dan ten eerste weten dat ik er zelf natuurlijk niet naar heb ‘getaald’. Je
herinnert je waarschijnlijk, dat op 6 Mei meneer van Hardenbroek op mijn vraag hoe
ik voor de onderscheiding moest bedanken, antwoordde met: ‘O, dat kunt U
schriftelijk aan H.M. doen, of ook, als u dat liever is, aan den wn. grootmeester,
graaf Dumonceau’.
Ik verkoos, vanzelf sprekend, het laatste, en richtte dus tot hem een beleefd
verzoek, of hij zoo goed wou zijn, mijn dank over te
[1:2]
en

willen brengen aan de Koningin. Dat deed ik den 7 Mei, en ik hoorde daarop
natuurlijk niets: alles was daarmede afgedaan, dacht ik. Maar toen kwam, 10 dagen
en

later, den 17 , dat artikel van v. Eeden, dat ik zelf niet heb willen lezen, maar waar
iedereen over verontwaardigd is. Hij schijnt daarin o.a. gezegd te hebben, dat de
autoriteiten een vergissing hadden begaan, door mij te onderscheiden.
Of nu de autoriteiten dat niet op zich hebben willen laten zitten, weet ik niet, maar
een dag of vier later kreeg ik geheel overwacht een briefje van bn. van Hardenbroek,
waarin hij mij, met eenigszins omsluierde woorden, maar toch voor een goed
verstaander duidelijk aanried, om een audiëntie aan te vragen bij H.M. Ik moest
hem toen natuurlijk wel melden, dat ik dit met genoegen zou doen, en deed het ook
inderdaad, en wel voor Jeanne en mij tezamen.
[1:3]
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Een dag of wat later kreeg Jeanne bericht, dat haar audiëntie zou worden verleend
en den volgenden morgen bereikte mij hetzelfde bericht, wat mij betreft, maar van
een ander lid der hofhouding uitgaande.
En zoo reden wij op 2 Juni naar het huis ten Bosch. Daar werden wij ontvangen
door freule Sloet, en zaten met haar te praten, waarop de heer Dumonceau
verscheen, en na wederzijdsche voorstelling zich bij ons zette. Een oogenblik later
echter - nu komt het komische incident - zei deze tot mij, terwijl hij opstond: Meneer
Kloos, wilt u even met me apart gaan? Ik volgde hem natuurlijk, en toen wij, aan
het eind der groote zaal, in een veranda stonden, zei hij zacht tegen mij: Meneer
Kloos, ziet u eens naar beneden, ik wil u opmerkzaam maken op een klein
mankement in uw toilet verandert u dat even.
[1:4]
Ik keek natuurlijk, en riep toen, mijn arm naar de lucht heffend: ‘O, hemel, daar
schrik ik van.’ Waarop graaf Dumonceau uitbarstte in een onderdrukt lachen, en
zeide: ‘Ja, weet u, tusschen u en mij is dat niets: en ik zeg het alleen maar omdat
we dadelijk bij Hare Majesteit moeten komen.’ Ik bracht het mankement een losse
knoop, in orde, en wij begaven ons weer naar Jeanne en freule Sloet, en praatten
daarop gewoon verder.
Kort daarop kwam een lakei binnen, deed een deur open en kondigde aan dat
H.M. De Koningin ons wachtte. Wij gingen die deur in, en onmiddellijk kwam er een
niet-lange dame met een vriendlijk lachend gezicht vlug op
[2:5]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
ons toeloopen, drukte beurtelings Jeanne en mij vriendlijk de hand, en zeide met
een opgewekt gezicht: Het is mij aangenaam u te zien, neemt u plaats, Mevrouw,
gaat u zitten, meneer Kloos. Nadat zij op de kanapé was gaan zitten, begon zij met
Jeanne te praten over allerlei dingen, en vroeg mij daaronderdoor telkens ook wat.
Als ze wat langer met Jeanne bezig was, richtte de heer Dumonceau, die vlak naast
mij zat, het woord tot mij, ook over allerlei dingen, waarop ik dan in ging. Het gesprek
hield
[2:6]
een vol half uur aan, (zoodat de heele visite een uur heeft geduurd). Toen tikte de
Koning plotseling op een tafelbel, richtte zich op, zeggende: nu wil ik niet langer van
uw tijd gebruik maken, liep weer naar ons toe gaf ons beiden een hand en zeide:
Het is mij aangenaam geweest.
We waren niet ver van de deur en liepen dus een stap of zes, zeven achteruit,
totdat wij zagen, dat de Koningin zich omkeerde. Toen keerden we ons ook om, en
verlieten de
[2:7]
audiëntiezaal. Een lakei deed het portier van ons rijtuig open, en we reden weg.
Ik moet zeggen, dat het gesprek van de Koningin mij zeer meeviel. Zij was heel
gewoon-natuurlijk, en maakte aardige opmerkingen. Zij zeide b.v. dat zij als kind,
bij het onderwijs, Shakespeare moest lezen, maar dat ze er toen niets van begrepen
had. Waarop ik zeide, dat ik geloofde dat men de kinderen veel te vroeg met zulke
moeilijke dingen laat kennis maken, waarop zij toestemmend knikte.
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[2:8]
Zie zoo, nu weet je er alles van: Het is me erg meegevallen, omdat alles zoo gewoon
ging, en vooral als redacteur van een tijdschrift, erken ik, dat zoo iets een ongezochte,
maar voortreflijk-werkende reclame kan zijn.
Met hartel. groeten van J. en mij ook aan Marie,
je ouwe vriend
Willem

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 18 januari 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
18/1/19
Beste Wim,
Vandaag kregen wij een alleropgeweksten brief van Wim, waaruit ik o.m. vernam
dat hij mijn boodschap had overgebracht. Ik ben nu echter, niets hoorende, bang,
dat het bezwaarlijk gaat, dat logeeren. In dien gedachtengang grijp ik even naar de
pen, om je te melden, beste Wim, dat ik 't alleen vroeg, omdat ik dacht dat 't jullie 't
zelfde was en het getob om naar huis te komen zoo jammer is na een prettigen dag.
Het spreekt echter
[1:2]
vanzelf, beste Wim, dat mijn eigenlijk doel is nu eindelijk te komen en dat ik er
allerminst aan denk, waar jij letterlijk alles voor mij over hebt, laatstelijk zoo heerlijk
opbeurend en onderwijzend en vormend je voor Wim bent, bourgeoisement te
chicaneeren over een avondtreintje of geen avondtreintje. Zonder je tegenbericht
neem ik dus aan dat 't jou en Marie, of, beter, Marie en jou, schikt als ik a.s. Zondag
26 dezer weer tegen 11 uur W.P. aankom om 's avonds
[1:3]
weder te vertrekken. Ik heb het deze weken afgrijselijk druk gehad - een ware mop,
dat 't met den wapenstilstand nog drukker is dan met den oorlog - intusschen heb
ik om zoo te zeggen een buitenkansje gehad om eenige malen Isaac te kunnen
bezoeken, doordat hij zijn teenen heeft laten opensnijden, buiten staat toe te geven
aan zijn neiging tot uitloopen, waardoor hij in validen staat nooit thuis te vinden is.
Hij hoopt komende week weer uit 't Ziekenhuis te komen. De kamer is nog
[1:4]
altijd dezelfde, alleen zijn 't weer andere en nog jongere-meisjes, die in en uit trippen
en het theegoed van de geheele verdieping in en uit de geele kast lichten. I. zit er
midden tusschen de boeken, waaronder de meest ongewone over reizen en,
natuurlijk, een maleische grammaire! Hij verlangt er zeer naar eens naar 't buitenland
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te gaan. Jan is sinds een paar dagen ziek, doch beterende. De Geus zegt het komt
met in bed liggen weer in orde. Daareven had hij een bange droom en werd
[2:5]
weeklagende en weenende wakker. Wat hij in 't droomenrijk ondervonden had, wilde
hij niet zeggen. Gelukkig kwam hij weer bij en slaapt nu verder met een kaarsje op.
Hij ligt daar boven wel wat zolderkamer-achtig. Ik zal morgen, waar ik toch thuis
ben, zijn bed naar mijn werkkamer brengen. Daar is 't huiselijker. Nu Wim, denk er
dus aan, als we niets meer van
[2:6]
elkaar hooren, kom ik Zondag 26 dezer tegen elf uur W.P. Ik denk nl. wel dat die
trein nog loopt en zal 't intijds nazien.
Hartelijke groeten, ook aan M. en van M.
Jan

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [22? januari 1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
Woensdag
Mon cher,
Ik kan de verzoeking niet weerstaan je een groet te zenden vanuit je oude kamer
in het ziekenhuis! Ik hoop dat je de herinnering niet al te akelig vindt en integendeel
heerlijk dat je er uit bent! Ik zit hier nl. in dat zelfde kamertje, naast je zelfde oude
r.

bed daar ik het genoegen heb gehad door onze oude kennis D Schoemaker
vanwege mijn voeten behandeld te worden. Ik denk dat de operatie uitstekend is
gegaan mais voilà. De genezing gaat veel langzamer
[1:2]
dan de Heeren gedacht hadden zoodat ik nog eenige dagen in de beschouwing van
mijn Voeten die ik altijd gestrekt moet houden moet doorbrengen. De edele
Dingemans is er geweest om na jou te informeeren (hemel wat heeft dat meisje
toch een dikke kop!). Zuster Raman is bezig een hartstochtelijke schaakster te
worden. Wie had dat van haar kunnen denken.
Ik verheug mij maar op de toekomst als wanneer ik volgens belofte v. Schoemaker
- gepredestineerde naam - alle mogelijke en onmogelijke schoenen zal kunnen
aantrekken.
Ik zou wel graag willen weten - maar dit asjeblieft
[1:3]
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entre nous - of Correa het niet onaardig vindt dat ik hem de operatie niet heb laten
doen? Doe hem mijne groeten dan kun je weleens merken hoe hij erover spreekt
maar jij - of Marie - moet hem dat natuurlijk niet vragen.
Ik zal dezer dagen wel weer naar de Koninginnegr. gaan en zoodra mogelijk kom
ik jelui met een stel kompleet nieuwe voeten opzoeken.
Hart, groeten ook aan Marie
Yours
Isaac

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [27? januari 1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ziekenhuis!
Maandag
Beste Wim,
Ik schiet hier absoluut niet op m.a.w. criant vervelend. Laat iedereen, die gewone
voeten heeft zich asjeblieft nergens ter wereld iets van aantrekken. Want dàt is maar
alles.
Het spreekt vanzelf dat je het allemaal vergeten bent zoodra je weer op straat
staat. Het is erg aardig dat jelui hier zou willen komen maar kom dan liever eens
zoodra ik weer thuis ben.. dat is in alle gevalle gezelliger dan hier in die gevangenis!
Ik zal nog wel een dag of 10 hier moeten blijven.
[1:2]
Ken je Louis Hartz? In Katwijk a/zee woont hij geloof ik. Indien je hem kent, lijkt het
mij het beste dat je hèm vraagt een bijdrage v. Nardus voor Kloos te krijgen. Hij is
de intieme vriend v. Nardus en ik weet, dat N. op zijn aansporing heel dikwijls heeft
bijgedragen. Ikzelf ben lang niet zoo intiem met N. (en zelfs geloof ik haast een
beetje en froid) maar niet zoo erg of als jij liever niet aan Hartz schrijft, wil ik het met
plezier probeeren.
Zou Arnold v. Buuren ook niet in de termen vallen? en wie dunkt mij wel zou willen
bijdragen, is Louis de Vries,
[1:3]
de zwager van S. de eigenaar van de bon Marché. Zeg in s' hemelsnaam niet dat
ik hem gerecommandeerd heb. Ik weet dat hij vroeger ook voor Querido heeft
bijgedragen.
Dank je wel Marie voor je vriendelijke droom! De werkelijkheid is - vooreerst in
ieder geval - een klein beetje anders! Wie weet of ik per slot van rekening niet ook
weer bij Correa terecht kom!
Als je Hein Boeken ziet, zeg hem of hij als hij hier in de stad komt, eens aankomt,
r.

en nog iets! Die M Posthumus Meyjes is niet erg akkuraat en heeft mij geen
ontvangst gemeld van mijn bijdrage, zoodat ik hem daar nog eens
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[1:4]
extra naar moest vragen. Maar zoo zijn ze allemaal!
Always
bien à toi
Isaac

Willem Witsen aan Jean François van Royen
Plaats: Amsterdam
Datum: 4 februari 1919
Verblijfplaats: Museum Meermanno-Westreenianum, inv.nr. VR 044: 2 E 11

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam
4 febr. 1919
Zeer geachte Heer van Royen,
Het zal U bekend zijn dat zelfs de besten onzer letterkundigen nauwelijks kunnen
leven van hunnen arbeid. En dat zij zich een rustigen ouden dag zouden kunnen
verzekeren is heelemaal uitgesloten. Dit is een misstand waarvan de ernst voor
ieder beschaafd man met ruimen geest, niet onder schat zal worden.
Ik kom dan ook met vertrouwen tot U om uwe medewerking in te roepen voor het
en

volgende plan: den 6 Mei e.k. wordt Willem Kloos 60 jaar. Zijn vrienden en collega's
willen trachten de gelden bij elkaar te brengen die hem in staat zullen stellen de
toekomst met eenige zekerheid te gemoet te gaan.
Ik behoef U wel niet te zeggen wat Kloos gedaan heeft maar wel wil 'k even Uwe
aandacht er op vestigen dat hij nooit eenige steun heeft ondervonden, en
onafgebroken nu al ongeveer 40 jaren, heeft
[1:2]
gewerkt. Enkele kunstvrienden hebben reeds bedragen van 1000 en 500 gl.
r.

beschikbaar gesteld. De minimum bijdrage is door onze commissie, waarvan M
E.F. Posthumus Meyjes, directeur der Kasvereeniging, alhier, penningmeester is,
vastgesteld op f 250.
Mag 'k op uwe medewerking rekenen? En weet U misschien anderen die
sympathie voor dit plan hebben?
Wij lijden nog van de koû en door gebrek aan brandstoffen. Gelukkig zijn we
verder gezond en Marie ziet er uit als melk en bloed. Maar het werk schiet slecht
op in deze omstandigheden. Wanneer komt U met Mevrouw weer eens in
Amsterdam? Ik ben nu niet meer in de commissie in Arti en ben bijna altijd thuis!
Met hartelijke groeten aan Mevrouw en U van ons beiden
gaarne de uwe
W. Witsen

Isaac Israels aan Willem Witsen
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Plaats: [Den Haag]
Datum: 5 februari [1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
5 Febr.
Beste Wim,
Toevallig was Nardus hier eergister en ik sprak hem over Kloos, zei hem nl. dat
hij m.i. wel kon mee werken, hij had evenwel nooit van Kloos gehoord! verwarde
hem met Claus en Fritz! Per slot van rekening leek hij toch niet ongenegen om bij
te dragen. Wil je (of iemand anders) er hem nu over schrijven? Je kunt in alle geval
zeggen dat je van mij gehoord hebt enz.
Ik ga wel een klein beetje
[1:2]
vooruit, ik vermoed dat dit wel mijn laatste week zal zijn hier. Schrijf mij maar als je
schrijft Koninginnegracht. Dat komt in ieder geval terecht. Ik verveel mij nogal niet
erg. Misschien is er hier after all nog wat van te maken! Een wit schort is altijd mooi,
en koud is 't hier niet, daarom heb ik 't trouwens nu laten doen.
Hart. groeten ook aan Marie
Yours
Isaac

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 5 februari 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 5 Febr. '19
Beste Wim,
Die Nardus is een rare, - maar er is dan toch in elk geval wat van hem binnen
r.

gekomen. Van M Ch.P. is mooi. Nu hebben al de bestuurders van het Breitner-fonds
er aan meê gedaan (want ik won dien avond op de valreep Kranenburg nog) behalve
Gerdes. Zou je hem daàrop ook nog niet kunnen pressen? Kraane moet van anderen
kant geprobeerd worden te benaderen. Tholen zal ik misschien nog probeeren,
want ik ben niet gecenseerd van zijn huwelijksplannen iets te weten en ik wou hem
r.

r.

toch over iets anders schrijven. - Verder deden nog mee: Looij, M Havelaar, M
r.

Visser, G.H. Kroon, B. Veth, Louis de Vries (zwager van Isaäcs vriendin) en M
r.

r.

r.

Boissevain. Ook M de Beaufort, M Cosma[s[?] en M D[in[?]ger. We zijn nu over
f 13000. Voor Valk
[1:2]
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kregen we minder. Ofschoon hij persoonlijk meer populariteit geniet en de zaak
flinker was opgezet. De taxe was toen f 500 -. Dit is te kleintjes begonnen. Maar er
zijn nog verscheiden lui in bewerking en we halen de f 16000 vast wel. Als er heel
flink gewerkt wordt, misschien nog meer. Vergaderen zal niet vóór einde Maart
kunnen want Mijnssen is uitlandig. Van Boekens praestaties hoor ik niets.
Ik zou er nu voor zijn, als we b.v. f 16000 krijgen, aan Kloos 8000 aan te bieden
in de vorm van een lijfrente, die dan zoowat f 700 zou bedragen en verder als
kapitaal. Dan had hij 1200 's jaars waarvan 400 's jaars om zijn vrouw na te laten,
die zelf nogal weerbaar en erwerbsfähig is en blijft.
Ik kom tegenwoordig letterlijk nooit in Amsterdam maar zit veel tusschen de wielen,
andere kanten uit. Meteen vertrek ik voor een week naar Rotterdam.
Intusschen ben ik met hartelijke groeten van huis tot huis,
altoos je oude vrind
Janpiet.

Onny van Spengler aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [9 februari 1919]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Lieve Marie,
Mijn zusje is een paar dagen hier en wou zoo zielsgraag wat werk van W. zien in
zijn atelier. Vin je 't indiscreet, stuur ons dan gerust zóó weer weg of misschien komt
het erg ongelegen, maar we probeeren morgen om ongeveer
[1:2]
half 11 even aan te komen. Vinden het niks erg om voor niets te komen. Dolphine
gaat morgenmiddag weg dus 't is onze eenigste kans.
Veel liefs ook van L. voor je beiden.
Onny.

J.F. van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 13 februari 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
s Gravenhage, 13 Februari '19
Beste Heer Witsen,
Met nog inkt-bevlekte handen van Kloos' achtste vel zet ik mij aan dezen brief!
De Uwe kwam dus wel in den verwante sfeer. Want al reeds een maand of zeven
ben ik bezig met het drukken van ‘Kloos' Verzen, geschreven in de jaren 1880-1890’.
En dat is mijne bijdrage voor
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[1:2]
zijn zestigsten verjaardag. Behalve de moeiten èn het genot van het drukken is
daaraan verbonden een honorarium voor den dichter. Meer kan ik niet doen, want
's menschen krachten zijn in dezen tijd zéér beperkt. Nu dacht ik, toch nog misschien
iets te kunnen bereiken door een andere uitgave van Kloos'
[1:3]
werk, nl. prozastukken, uit te geven door de Vereeniging Joan Blaeu. Ik deed daartoe
een voorstel op een bestuurs vergadering, schriftelijk, want ongelukkigerwijze kon
ik door een lichte ongesteldheid niet aanwezig zijn. Ik kreeg verslag van wat
aangenomen was, maar trof Kloos' werk er niet bij aan. Hoe 't precies gegaan is
weet ik nog niet.
[1:4]
Het is een nobel idee om zijn latere levensjaren onbezorgd te doen zijn. Maar zoo
iets moest eigenlijk van zelf spreken en al te voren zijn bepaald voor ieder
beteekenend kunstenaar. Misschien brengen de Bolsjewieki ons dat!
In de winter campagne zijn we zoo bezet, dat van bezoeken helaas niet veel kan
komen. Hoe graag zouden we het doen. In zoo langen tijd zagen wij U en Mevrouw
Witsen niet.
Met hartelijke groeten van huis tot huis,
geheel de Uwe
VanRoyen

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 24 februari 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 24 Febr - 19
Beste Vrienden,
Ik wenschte je gaarne te zeggen, dat mijn levens omstandigheden zijn veranderd.
Ik sta niet meer alléén, naast mij is gekomen Lita de Ranitz. Je beide kent haar. Ik
hoop dat het je aangenaam kan zijn, als ik bij gelegenheid een bezoek
[1:2]
met haar kom maken.
Hartelijk gegroet van
je
W.B.Th.
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Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 28 februari 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 28 Febr. 1919
Beste Wim,
Het gaat met het geld voor Kloos nu toch wel wat vooruit. Op de vergadering
kwamen we, geloof ik, zoowat tot f 6 700. Nu is er al ongeveer f 12 500. Als er flink
doorgewerkt wordt, overschrijden wij alras de 15 000. Ik heb er nog een paar op
mijn lijstje in petto.
Heb jij nog antwoord gekregen van Nardus? En zou je Chr. van Eeghen en Vattier
Krane niet beide voor je rekening kunnen nemen?
Hartelijke groeten van huis tot huis
your old
Janpiet
En zou Tholen misschien iets zijn?

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 9 maart [1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
9/3.
Beste Wim, toen ik je laatst verliet, zat je in de kou en had ik bepaald verdriet van
den toestand waarin ik jullie aantrof. Ik hoop, dat intusschen alles verbeterd is en
dat je - met alle menschen die weer een stukje vleesch krijgen - weder aan 't opleven
bent. Ik ben benieuwd of je weer in nieuwe dingen bent en hoop je weer eens te
bezoeken, als je me maar eens hebben kunt.
[1:2]
Er is wat mij betreft goed nieuws, nl. kans op verbetering. De Minister heeft een
ontwerp ingezonden tot traktementsverbetering, wat de Inspecteurs betreft zal dat
aldus zijn, dat ik voor het oogenblik zoude krijgen 5600 gl., waarvan behalve de
reeds bestaande stortingen 100 gl. afgaat voor storting. Als dat zou zijn, zou ik 't
met Wim alleen moeten rooien, hetgeen wel zou kunnen, omdat
[1:3]
't traktement normaal 800 gl. (dus 700 gl.) meer zou zijn dan mijn tegenwoordig
traktement en ik nu reeds 15 à 25 gl. voor Wim besteed. Ik heb de Amsterdamsche
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rekening in een boekje. Alle uitgaven door dat verblijf veroorzaakt (dus niet de kosten
voor onderwijs, teekenbehoeften, kleeding enz.) worden er in genoteerd en de
ontvangsten, waaronder mijn eigen bijdrage.
Ik heb 't tegenwoordig drukker dan in
[1:4]
den oorlog. Als regel heb ik Zondags tegen 12 uur voor 't eerst van de week wat
rust. Ik val dan in slaap. Het is merkwaardig zooals de levensvoorwaarden van
ambtenaren uiteen loopen. Als men zich de beschermer van de dingen waant, kan
men werken zonder eind, terwijl de echte ‘Hagenaars’ uit kuieren gaan en verfijnd
doen. Ik verlang naar de klompen van Durgerdam
[2:5]
en zal nooit meer den Haag bezoeken of Hagenaars (van allerlei slag!) frequenteeren.
Ik ben er beu van.
Van Jan moet ik je een geweldig ding vertellen. Van de week ga ik naar een
meneer, voor mijn twintigjarigen zoon de hand van diens negentienjarige dochter
vragen. Ben ik niet gek? En toch als 't nu niet gebeurt, moet
[2:6]
't als hij candidaat is. Dat is een klein jaar verschil van tijd, maar ik zou 't veel liever
hebben. Edoch is zijn ziekte aanleiding geweest die verloving, hetgeen gelegenheid
geeft het meisje hier te laten komen - en welke verloving volgens de jonge lui tevens
een eind maakt aan verkeerde verhoudingen bij 't samenzijn op de academie [2:7]
op 't tapijt te brengen. Ik doe 't nu, op voorwaarde, dat er weer met frisschen moed
gewerkt wordt en 't niet 't begin is van avondjes, uitgangetjes enz.; het meisje mag
nu hier komen en hij mag haar nu chaperonneeren. Mij dunkt, dat is voorloopig
genoeg, als je 20 bent. Geen receptie. Niets aan Wim zeggen, als je hem soms
spreekt. Hij moet een gat in
[2:8]
de lucht slaan, als hij de kaart krijgt.
Hij schijnt erg met Jurres te kunnen opschieten. Hij verlangt erg naar levende
modellen bij 't pleister. Verleden zondag was hij hier en was bijzonder in zijn humeur,
behoudens zijn gewone zuchtpartijen. Van deze week schijnt hij erg bezig te zijn
geweest. Op een briefkaartje zei hij dat hij met een kameraad bij den
[3:9]
Heer derKinderen dien avond moest theedrinken.
Wat Isaac betreft, heb ik hem voorverleden week nog steeds in 't Ziekenhuis
aangetroffen. Sedert heb ik nog geen tijd gehad, terwijl ik door kiespijn - waaraan
ik tegenwoordig ondanks een tandarts lijd - na het middagmaal,
[3:10]
ook wel eens van een bezoek werd teruggehouden. Ik ga nu weer eens spoedig.
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Hij is een te aardige vent, om niet gaarne naar hem toe te gaan.
Nu beste Wim, het beste, ook voor Marie en Mej. Colijn.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 16 maart [1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
a

v. Blankenburgstr 13
16/3.

Beste Wim,
Van de week ben ik op bezoek bij den vader van Jans meisje geweest, een
gepensionneerd Indisch officier. Van het engagement is voor het oogenblik niet
gekomen, omdat de vader zijn dochter nog wat jong vindt (18 jaar), hij liever wil dat
Jan eerst candidaat is en hij tot mijn verbazing wenscht dat zijn dochter eerst wordt
[1:2]
aangenomen. Wel vindt hij goed dat Jan er thuiskomt en dat ze verder met elkaar
omgaan. Een moeilijkheid in deze familie is wellicht dat Mevrouw en de kinderen te
eenerzijde en Meneer te anderer zijde in 't leven kampeeren, hetgeen geen
verhooging van geluk te weeg brengt. Ik heb Jan aanbevolen nu maar flink te blijven
werken, al vrees ik dat de invloed van een slanke, Haagsche 18[1:3]
jarige schoone, met lage hals en korte rokken zijn kamer-geleerdeschap niet
onaangetast zal laten. Ook verklaart zij niet geheel te kunnen doordringen in het
wezen der fysika, waarom hij reeds heden avond haar is gaan lesgeven, mèt muziek
in de tasch ‘om te gebruiken in de pauze’.
Dezen middag is 't de joyeuze entree van Netty geweest en heeft zij bij ons thee
[1:4]
gedronken en zich met Jans verzamelingen vermaakt.
Aan beoordeelingen durf ik mij nog niet te wagen; ook niet over 't uiterlijk schoon
eene meening te uiten; er gaat wel charme van uit.
Wat de toekomst zal geven, moeten we afwachten. Maatschappelijk zullen ze
moeten ploegen; ze hebben geen geld en als ze meerderjarig is, zal ze vermoedelijk
eerst nog 't begin van een carrière moeten doorloopen. Moge Jan standvastigheid
bezitten om te werken.
Ons beider groeten, ook aan M.
Jan

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
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Plaats: [Den Haag]
Datum: 22 maart 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
22.3.19.
Beste Wim, ik heb je al dagen willen schrijven naar aanleiding van je laatsten brief,
maar de tijd ontbrak mij. Het zal nu echter wel lukken.
Vanmiddag heb ik Wim van den trein gehaald. Ik hoorde tot mijn genoegen dat
hij van de week bij je geweest is om je het adres te vragen van een drukker of zoo
iets. Dat hij tot dusver niet bij je was gekomen, was ingevolge je laatste briefje. Hij
geeft zijn brieven altijd hier te bewaren. In je briefje staat ‘Maar waarschijnlijk zal 'k
je binnen kort vragen om eens te komen en zoo af en toe om
[1:2]
op de hoogte te blijven van je vorderingen.’ Als je je slap voelt, moet je maar zoo
weinig mogelijk omhalen, al hoor ik tot mijn pleizier, dat hij binnenkort weer eens bij
jullie komen mag.
Maar, beste Wim, als je slap bent, moet je niet aan den ouden dag denken; dat
voel je maar zoo, als je slap bent. Ik heb 't ook gehad, al ben ik nog een jaar of wat
jonger dan jij. Het is eenvoudig de uitputting waar we allen onder geleden hebben
en 't duurt vrij lang eer 't is ingehaald. Je moet een tijd lang meer eten dan je,
[1:3]
ook vóór den oorlog, gewend was en vooral banaalweg eten, op de manier van 'n
werkman, veel brood (Wim heeft nog wel een broodkaart zoo af en toe), en bruine
boonen met spek. En 'n ei. Ik ben sinds enkele weken werkelijk aan 't beteren, voel
me weer jonger en krachtiger, al ben ik nog lang niet, waar ik wezen moet. Ook is
er zeer goede levertraan te krijgen à 3.50 gl. per half fleschje, elken avond een
eetlepel met suiker. We doen 't allen en zijn er - bewijs dat we allen geheel ontvet
zijn - allen dol op. Als er méér melk komt, dan: drinken!
Ook jonge Wim ziet er weer beter uit dan den vorigen keer. Voor zoover ik 't
begrijp
[1:4]
zit er in zijn eterij niet veel orde. Maar, laat ik erkennen, dat uit Wims mededeelingen
omtrent zijn eigen levenswijs, ik tot dusver niet goed kan wijs worden. Hoofdzaak
is, dat hij blijkbaar niet te kort komt.
Wat je mededeeling omtrent Tholen betreft, hangt 't voor je zuster wel erg af van
wat ze bij 't leven van haar vriendin van de verhouding waarnam. Daarnaar moet
ze natuurlijk oordeelen, vooral tegenover iemand van 60 jaar. Dat daargelaten, is
oordeelen altijd verkeerd. Nieuwe entrees zijn wel eens oude relaties. Wie zal
daartegenover als rechter optreden, zonder gevaar
[2:5]
onbillijk in het tegenwoordig oogenblik te zijn. Als zulke dingen een illusie inhouden,
is het een witte raaf als ze nog ten volle tot ontwikkeling komen. Zeker is dat je
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zwager het hem niet zal nadoen. Laatst zag ik hem in de Kamer, van de gaanderij
af. Wat wordt hij bar oud!
Wat de jongelui aangaat, schijnt 't me wel serieus werk toe; 't jonge meisje weet
op ingenue wijze Jantje wel aan zich te binden. Netty's moeder is intusschen zeer
ziek, de kinderen passen bij beurten op. Netty moet op 't huishouden letten, naar
Leiden gaan, borden wasschen (dat moet ze trouwens altijd) en heeft dan
[2:6]
onderwijl allerlei emoties. Ze komt hier 's avonds nog met Jan studeeren, wat hij
ijverig doet om haar voor haar tentames te helpen. Ik heb met Jan eensdeels te
doen, maar anderdeels heb ik nu al sinds zijn elfde jaar gezien, dat al zijn
vriendinnetjes juist die waren die hij helpen kon. Daardoor zit hij altijd in ernst en
zorgen. Merkwaardig is, dat, behalve buien van vrees dat die hij beschermt 't te
moeilijk krijgen, hij bleek, vroolijk, pianoleerend, fluitend en micropisceerend blijft.
Alleen vrees ik, dat 't met zijn wereldreizen mis zal loopen. Isaac zegt, het is zijn
eigen[2:7]
aardigheid. Dupont was ook zoo'n vent. Wat de familie betreft, heb ik indertijd den
huisdokter bezocht en 'm de zaak uitgelegd; ik heb toen wel gemerkt, dat de vader
nog al 'n warse meneer is. Ik deed dit, omdat Jan me een en ander had verteld,
waaruit ik de mogelijkheid opmaakte, dat Jan later geldelijk nog zwarigheden zou
kunnen krijgen. Het best is, dat ik mijn bezoeken af en toe eens herhaal. Ik geloof
dat de man wat zonderling is en er een conflict bestaat. Die dingen worden juist
door de kinderen zoo levendig gehouden. Maar de ontmoeting van een vrindelijk
mensch werkt goed.
Merkwaardig, al die conflicten in 't menschenleven,
[2:8]
zoo kort, zoo onbelangrijk, zoo alleen nuttig voor een etage verder: het nageslacht,
en dat aangenaam kan zijn in de herinneringen soms en altijd in 't levend voelen
van de sentimenten, het laatste dat behoorde over te blijven in 'n mensch.
Nu, beste Wim, denk aan de levertraan. Binnen enkele dagen schrijf ik weer.
Isaac is uit zijn gevangenis; dat beteekent, dat ik hem weer kwijt ben. In 't vrije leven
is zijn wiekslag te vlug en zijn leven te vol. Intusschen is hij een der aardigste kerels
die ik ken.
Groeten van ons allen. Hoe gaat 't met Marie? Groet haar hartelijk.
je
Jan.
Het traktement is er nog niet. Het is een ontwerp.

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Haarlem
Datum: 4 april 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Haarlem, 4 April '19.
Waarde Vriend,
Wel bedankt voor uw schrijven. Het spijt mij, dat van Wisselingh niet rechtstreeks
mijn aanvrage beantwoord heeft. Intusschen hoop ik, dat gij mij wel een opgave zult
willen verstrekken. Het is hoofdzakelijk om aan het geheugen te hulp
[1:2]
te komen bij beschouwingen betreffende de schilderkunst der laatste veertig jaar.
Spoedig hoop ik het gastvrije Oosterpark weder eens aan te doen.
Met hartelijke groeten aan Marie en aan u zelven,
uw
K.J.L. Alb. Thijm.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 4 april 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
4/4/19.
Beste Wim, hartelijk dank voor de zending en je brief van heden. Voor het moment
komt 't nog zeer te pas, maar ik ben wel van plan als de promotie nu werkelijk komt,
je 't geld - zoo mogelijk ook de vorige zending - terug te geven. Ik had van 't Rijk op een duurtetoeslag die weer vervalt als de promotie komt en die op zich zelf ook
nog maar een ontwerp is (het wemelt van ontwerpen), blijk van
[1:2]
de afgedwongenheid van al dergelijke baten - een voorschot van 100 gl.
kunnen krijgen, maar dat heb ik niet gedaan, ik hou niet van transacties met 't
Rijk, maar ik hoop als de promotie er werkelijk is, ze ook te gebruiken en dan de
gedachte te hebben, dat jij van jouw kant weer wil medegaan met een zorgzame
gedachte mijnerzijds.
Met heel veel genoegen las ik van je goede paedagogiek tegenover de jongeren.
Ik vertrouw dat Wim nu op den
[1:3]
goeden weg is. Hij schreef verleden week, dat hij nu alle colleges volgt, ook Bronner
en Aarts en gister schreef hij een erg opgewekten brief. Ik hoop dus 't beste. Ik hoop
morgen eens tijd te vinden om naar de Koninklijke bibliotheek te gaan. Op verzoek
van Wim moet ik trachten voor hem de 3 contes van Flaubert te krijgen, terwijl ik
ook nog voor hem Akedyserill in petto heb. Als ik 't maar krijgen kan. Hij komt
vandaag over een week 14 dagen hier
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[1:4]
met Paaschvacantie. Ik zal meteen eens informeeren naar de brieven van Erasmus.
Jan zegt de origineelen bevinden zich in de librije te Gouda.
We hebben een beetje moeilijken tijd gehad doordat Marie niet wel was - en nog
is, ze heeft erg last van rhumatiek en is onder behandeling van dr. De Geus - terwijl
Netty sommige avonden erg zat te huilen, omdat haar moeder zoo ziek was. De
moeder is nu naar een ziekenhuis in Voorburg - in Den Haag is geen
[2:5]
plaats - en 't heet dat ze nu beter gaat. Dienovereenkomstig is ze nu weer vrolijk,
maar volgens Jan die er van middag geweest is (te Voorburg), is 't eigenlijk nog
ellende. Vermoedelijk zijn de dokters-meeningen wat optimistisch omdat 't nog lang
kan duren.
Een groot geluk is echter dat de zieke 't huis uit is. De vader schijnt, als zijn vrouw
er is, maar steeds tot opspelen geneigd, zoodat van redelijk overleg e.d. geen sprake
schijnt te kunnen zijn. Voor mij
[2:6]
is 't een novem, zoo'n levensbeweeg. Moge 't later voor Jan geen wrange vruchten
dragen, de relatie. Hedenavond zijn ze beiden naar Netty's moeders moeder die uit
Leeuwarden is overgekomen. Hij heeft er een paar schoone manchetten voor
aangetrokken.
Ik las met genoegen dat je met zooveel entrain werkt. Maar eet je nu ook met
overtuiging? Ik ken maar één mensch die dat kan. Dat is Isaac.
[2:7]
Ook in dat opzicht is hij voorbeeldig. Hij breekt altijd ergens iets af, of snijdt iets in
tweeën en werkt 't naar binnen. Hij is een zeer verstandig man. Hoe meer ik er aan
denk, hoe meer ik tot de overtuiging kom, dat jij te matig eter bent.
Nu Wim, de groeten aan M., ook van M.
je
Jan
Wat een prachtig geval voor Willem. Wat zal hij zich gelukkig voelen. Maar
[2:8]
het is, alles in aanmerking genomen, ook wel heel goed. Die duizend gulden van
de Regeering is een ongeloovelijke buitenkans. Ik hoop hem 6 Mei te bezoeken. Of
een anderen dag, als 't officieel wordt.
Dag.

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 april 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 18 April 1919
Hoog geachte heer Allebé,
Veroorloof mij U, ook namens mijne vrouw, hartelijk geluk te wenschen met den
dag van morgen. Gaarne had ik U persoonlijk komen feliciteeren, maar vrees dat
vele bezoeken U toch al zullen vermoeien. Wellicht vindt U goed dat wij U spoedig
eens komen bezoeken.
Met ons beider hartelijke groeten,
gaarne de uwe
Willem Witsen

W. Steenhoff aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 24 april 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksmuseum, Amsterdam]
24 April [191]9.
Zeer geachte Heer Witsen,
Onder de nieuwe zending Drucker die is aangekomen ter plaatsing in de
Drucker-afdeeling bevindt zich ook een aquarel van U, voorstellend een
Amsterdamsche gracht (genre Lauriergracht) met Sneeuw. U wilt wellicht het werk
vòòr de plaatsing wel komen zien. Het lijkt mij voor U, van wien we nog een werk
misten in de moderne afdeeling, een goede representatie.
Met beleefden groet,
W. Steenhoff.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 8 mei 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
8 Mei 1919
Allerbeste Wim,
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Nu ik weer een beetje tot mezelf kom, móet ik je nog even zeggen, hoe diep ik
ontroerd ben geworden door jullie mooie, trouwe vriendschap voor mij. Ik kan dat
alles nooit vergelden, maar ik zal het nooit vergeten. En laat altijd het bewustzijn je
bijblijven, dat je aan ons leven, dat niet gemakkelijk was, en een
benauwend-onzekere toekomst had, een rust en veiligheid hebt gegeven, waarvoor
we onzen dank nooit voldoende kunnen
[1:2]
uitzeggen, maar die we altijd zullen blijven voelen. Het was ons een innige vreugde,
je persoonlijk aanwezig te zien op 6 Mei, en we hopen van ganscher harte, dat Marie
bij een volgend bezoek er óók bij zal zijn.
Jeanne dankt Marie nog voor haar prachtige bonbons.
Ik maak deze maar kort - ik schrijf jou het eerste - maar ik heb hierna nog een
reuzenboel felicitatie's te beantwoorden.
Een hartelijke handdruk van
je
Willem

Jacqueline Reyneke van Stuwe aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: 11 mei 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage 11-5-1919
Beste Menschen,
Ik voel behoefte jullie even met een enkel woord te zeggen, hoe mooi jullie den
en

6

Mei voor Willem en Jeanne gemaakt hebt.
Zelfs nu nog zijn ze hun ontroering nauwelijks meester, ze hebben de dagen
doorleefd als in een schoonen droom met 't gevoel, dat alles onwaar zou blijken te
zijn, als ze eenmaal wakker werden. 't Is aandoenlijk, zooals Willem plotseling
midden uit zijn werk kan opzien met een gelukkigen glimlach en zeggen:
‘Nu zijn dan toch waarachtig de zorgen voorbij en hoeft 't lieve kind (m.a.w Jeanne)
zich niet meer zoo af te tobben.’
En de tranen komen in mijn oogen, als ik Jeanne daarop antwoorden hoor:
‘En jij zult geen gebrek hebben, jongen, als 't werken je eens niet gemakkelijk
meer valt.’
Dat jullie die twee goeie schepsels dien rust verzekerd hebt, daarvoor dank ik
jullie ook uit 't diepst van mijn hart, want ik ben een der weinigen, misschien wel de
eenige geweest, die hun vrees voor de toekomst kende.
Als je Diepenbrock en Hein spreekt, zeg het hun dan ook, wil je, júllie-allen hebt
den dag van 6 Mei voor ons drieën tot een onvergetelijken dag gemaakt.
[2:2]
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We hebben Marie erg gemist op dien dag en we hopen, dat zij zich dezen zomer
zelf zal komen overtuigen van de blijheid, die ook door háár toedoen gekomen is
in het stille huis op de Regentesselaan.
Met mijn hartelijke wenschen voor jullie beider welzijn steeds gaarne
Je
Jacques R v S

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 12 mei 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
12/5/19
Beste Wim, het is wel schande dat ik twee weken en meer wacht al vorens te
bedanken voor jullie felicitatie. De zaak is, dat ik altijd bezet ben. Is 't niet door de
eene aangelegenheid, dan is 't door de andere. Fataal is, dat je daardoor ook weinig
aan hetgeen je eigen leven moest zijn, denkt. Gevolg, dat je ook weinig te schrijven
hebt, tenminste niet het gevoel, dat 't geen
[1:2]
uitstel gedoogt. Gister had ik je willen schrijven, echter ben ik den heelen dag met
een uitvoerige affaire bezig geweest. Als ik dan eens een uurtje verpoozen wil, neem
ik een boekje op. Ik lees van Couperus, de berg van Licht. Ik lees dergelijke romans
van Couperus niet ongaarne, al vind ik ze wel eens meer om te charmeeren, dan
dat er een diepe echtheid in zou zitten.
[1:3]
Tot ons pleizier hoorden wij van Wim dat hij Zondag jl. bij jullie op visite kwam. Ook
lazen wij dat hij zijn parapluie kwijt is. Kinderen van die leeftijd brengen je altijd
schadepostjes van dat genre. Tegelijk breekt Jan zijn bril.
Dat is als alles weer hersteld is, weer net 12 gl. er van door.
Ik ga een dezer weken eens naar Willem om te hooren hoe al die festiviteiten
hem
[1:4]
aangedaan hebben.
Jan is hard aan 't studeeren, alleen gaat hij af en toe passagieren met zijn meisje.
Geve de Hemel dat zij in wijsheid groeiende mogen zijn, waarvan ik niet altijd zeker
ben. Ze zijn nog zoo jong. Onlangs had Netty haar vader vertoornd en Jan was
blijkbaar overtuigd, dat ze nu verder bij mij haar leven zou doorbrengen. Alles bij
elkaar de grootste consternatie. Theorie van mij. Poging
[2:5]
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van Jan om rekening houdende met die theorie, meisje over te halen, vader excuus
te vragen. Meisje beslist onwillig. Verzekeren dat ze dat nooit zal doen, stampen
met 't voetje, canapé, hoofdje weg in de canapé, Jan vleien, streelen, alles vergeefs.
Bij mij vaststaande, dat er geen eten komt, uitleggen, dat ze niet zoo trotsch en
stijfhoofdig moet zijn, dat ze verkeerd doet. Weggaan, langzaam, deurpost, leunen,
huilen,
[2:6]
trap af, portaal, huilen, straatdeur.... maar dan ruts, trap op, naar boven, naar Jan,
zeggende: Jan ik zàl excuus vragen, vreeselijk huilen, Jan vreeselijk huilen, trap af.
Jan wil mee. Ik, neen Jan, jullie bent nu tot een goed punt gekomen, laat 't nu zoo
blijven. Meisje naar fonteintje, oogjes (Haagsch meisje). Jan tegenover capucijners.
Daarna gelukkig mee met Wim naar Don Carlos.
Zoo
[2:7]
dat ik maar zeggen wil dat er nog wel eens een faux-pas gemaakt, een brilletje
gebroken en een parapluie vergeten zal worden.
Een gelukkig ding is het herstel van Marie, waarover Wim zal hebben gesproken.
Maar ze is nog zoo stijf. En vandaag wil 't weer veel minder en durft ze niet uit, als
gisteren.
Hartelijk gegroet
ook M. en van M.
Jan

Frans Mijnssen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 27 mei 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
27 Mei 1919.
Waarde Heer Witsen, Ik heb het stuk van den heer Meijjes dadelijk aan U
doorgezonden. Maar nu vroeg ik mij af, of een zwijgen nog niet beter zou zijn.
Misschien verzwakt elk antwoord de indruk die v. E. zelf gemaakt heeft. Er is over
zijn optreden slechts één oordeel.
Ik zou U dus willen verzoeken: wacht U met het verder zenden van het stuk nog
even tot dat ik U morgenochtend even per telefoon gesproken heb?
Met vriendel. groet
uw
Frans Mijnssen

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 8 juni 1919
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 8 Juni - 19
Beste Willem,
Je brief ligt al eenige tijd om beantwoord te worden. Het was ons een groot
genoegen je hartelijk schrijven te ontvangen en wanneer de gelegenheid zich
voordoet zullen mijn vrouw en ik heel graag bij jou en Marie komen en ook op je
atelier zooals je ons voorstelt te doen
[1:2]
en dat wij bizonder vriendschappelijk vinden.
Wij zijn nu acht dagen thuis, maar nog niet, wat men noemt, op orde. Misschien
komen jullie wel eerder in den Haag dan wij in Amsterdam, ik hoop dat je dan
gelegenheid hebt om eens bij ons te komen om de oude vriendschaps band te
vernieuwen.
Met hartelijke groeten aan je beiden ook van Lita
je vriend
Tholen

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 13 juni 1919
Verblijfplaats: LM K.533 B.2

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam
13 Juni 1919
Beste Willem,
Ik heb met veel plezier en groote belangstelling je laatsten brief gelezen. Waar
je op lateren leeftijd al niet toe komt! En wat 'n pijnijk incident, slachtoffer van je
verstrooidheid; 't had erger kunnen zijn, en 't was gelukkig gemakkelijk te herstellen!
Die van Eeden is nog een grootere schavuit dan 'k dacht, dat
[1:2]
stukje in de groene was in-gemeen. En absoluut onnoodig en voor 't publiek
onbelangrijk. Maar de verontwaardiging tegen hem is algemeen. Ik sprak van de
r.

week op de tram een ouden kennis die 'k nooit zie, D Samson, en die had 't er ook
over! Wij komen gauw eenige dagen in den Haag; 'k zal je dan even schrijven
wanneer je ons eens kunt ontvangen. Bedank ook Jacqueline voor haar
symphatieken brief. Tot ziens!
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Met ons beider hartelijke groeten aan je drieën
je
Wim

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: [15 juni 1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
Beste Wim,
Hierbij heb ik het pleizier je even een stukje te sturen over die vervelende kwestie,
e

die van Eeden naar aanleiding van mijn 60 verjaardag heeft gemaakt. Het is
geschreven door een uiterst-godsdienstig schoolhoofd en romanschrijver J. Eigenhuis
in het ‘Vaderland’ van 12 Juni l.l. En jij, zoowel als Marie, willen het misschien wel
eens lezen - het is niet lang - omdat het m.i. een vrij juisten kijk geeft op de aantijging,
die de er, in zijn verbeten woede, maar wildweg op
[1:2]
los insinueerende Van Eeden tegen mijn betrouwbaarheid als boekenrecensent
schijnt ingebracht te hebben. Ik zeg ‘schijnt’ omdat ik nog altijd niet zelf de
Amsterdammer, waarin hij zijn gal uitspuwde, onder oogen heb gehad. Omdat Van
Eeden indertijd heeft geweigerd te ruilen met De Nieuwe Gids, komt die
Amsterdammer hier niet in huis, en om nu dat nummer, waarin hij mij aanvalt, apart
te koopen daar voel ik niets geen neiging toe. En Jeanne zegt tegen me: och, laat
dat maar: je zou er niets aan hebben: en je slaat een veel beter figuur, als je dien
v. E.
[1:3]
links laat liggen, en hij alleen maar op zijn kop krijgt van allerlei menschen, van wie
hij het niet had verwacht. 't Is veel beter, dat jij je hoog houdt, en hem niet het
genoegen gunt, van hem te laten merken, dat je ook maar eenigszins op zijn
schamperheid let.’ En daar heeft ze, geloof ik, wel gelijk in: ik voel me nu heel rustig
en kan neêrzien, op van E., die als wereldsch diplomaat niet zoo'n gewikste schijnt
te zijn, als waarvoor ik hem altijd hield. Johan De Meester heeft gisteren in de Nieuwe
Rotterdammer van Eeden de les gelezen, en het Handelsblad heeft dat stuk
overgenomen zonder commentaar, dus is het er mee eens.
[1:4]
Eigenhuis' stuk lijkt mij heel verstandig en gematigd. Het is het tweede wat hij erover
schrijft. Op het eerste stuk, dat hij zette in een door hem geredigeerd blaadje,
Eenheid had ik hem een bedankbrief geschreven, en hij haalt in dit tweede een
gedeelte van dien brief-van-mij aan. Misschien vind je het wel grappig om te lezen
wat ik daar zeg.
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Met hartelijke groeten van ons beiden aan M. en jou
je
Willem
We vinden het erg prettig jullie spoedig hier te zullen zien!

Simon Maris aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 26 juni 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
A'dam 26 juni 1919
Amice,
De Jury kan zich geluk wenschen met je benoeming tot lid van de kunstzalen. -Dit geeft ons de verzekering dat alle menschen naar rang en stand (in smaak) goed
door je opgeknoopt worden en de woorden van den oud-voorzitter van Hove zaliger:
de Maatschappij waardig gestand doen. - Ik verheug me nog speciaal omdat je me
voor kunt gaan in het kiezen van bizondere wijnen en goed uitgedachte schotels.
Dit veraangenaamt ons dor, suf en kortstondig bestaan. - Nu hoor ik de klank van
je vrouws stem die zegt: Simon Simon 't is schande!! De laatste vergadering is zeer
kalm en op ouderwetsche wijze verloopen. - De hoed van Mar[o[?] Heijlers
[1:2]
diende als weleer als stembus - en Heijl was réactionairloos. Knap was vol
huisknechtenhumor, Monnickendam krijgt iets à la David de la Mar en Prins zat met
smekende oogen te kijken (als 'n hondje dat wil gaan op zitten). 't Geheel maakte
op mij gezien van af de Bestuurstafel een komischen indruk. Ik ving als een
lachspiegel de beelden op. Henk Meyer werd zéér lang. Harting kleiner en dikker.
't Hooft in eens heel smal. Marie vraagt: Zou ie 't délirium al hebben? 't Antwoord
ligt in mijn absolute onthouding (sin[ds[?] 2 × 24 uur).
Met de beste wenschen voor je succes en de hartelijke groeten aan Marie en Isaac
Israels.
Als steeds gaarne yours
Simonmaris.
K'gr. 498. A'dam

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 1 juli 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
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1 Juli 1919
Beste Wim,
Het spijt ons verschikkelijk, dat Marie en jij ons niet thuis getroffen hebben. Wij
waren, zooals iedren middag, op onze wandeling door de stad. Had je den vorigen
dag maar even geschreven, dat je komen zou! Dan hadden wij 't geweten en waren
wij thuis gebleven natuurlijk.
Ik heb nog gewacht, of jullie je bezoek nog eens hervatten zouden, maar daar je
niet komt, en ik dus vermoed, dat je weer in Amsterdam bent, stuur ik dezen brief
maar daarheen.
Ik wou je iets curieus' vertellen. Verbeeld je, gisteren was Hein bij ons en juffrouw
Boissevain. Zij hadden bij ons koffiegedronken en daarna zaten wij met zijn vijven
(Jacq. was er óók bij) gezellig te babbelen, toen er plotseling werd gescheld.
[1:2]
De meid deed open, en kwam toen boven, zeggende, dat er beneden iemand
wachtte met een boodschap van baron van Geen (die zooals je waarschijnlijk weet,
particulier secretaris is van H.M.). Ik werd natuurlijk verwonderd, evenals Jeanne,
en wij gingen nieuwsgierig naar beneden, in de verwachting een afgezant van het
Hof te zullen zien. Doch wij ontmoetten beneden een eenigszins zonderling doend,
en half burgerlijk, half artistiek er uitziend jongmensch, die beweerde musicus of
dichter te zijn (dat heb ik niet precies begrepen). Hij keek eenigszins vreemd uit zijn
oogen, waarbij hij dan zijn hoofd een beetje voorover boog, en praatte snel achter
elkaer over zijn lotgevallen, nog al zonderling. Hij had o.a. een kwestie met van
Eeden want deze wou hem niet te[1:3]
ruggeven een handschrift-van-hem dat hij aan v. Eeden had toevertrouwd. En hij
liep nu overal rond om hulp: hij wou nl. veel geld hebben, om naar het buitenland
te gaan, ofschoon hij, liet hij er op volgen, bij de autoriteiten geen pas kon krijgen.
En als menschen hem f 1000 aanboden, dan zou hij f 10 000 eischen, liet hij er met
nerveusen nadruk op volgen. En toen ik natuurlijk zei, dat ik zelf geen f 1000 had,
vroeg hij, als langs zijn neus weg, op den haastigen toon van iemand, die even een
potloodje te leen vraagt, of ik dan misschien iemand wist een rijken man, in den
Haag. Wat ik natuurlijk beantwoordde met ‘neen’. Ik hoorde hem maar aan, en sprak
geen woord, behalve als hij mij een korte, positieve vraag deed wat echter maar
zelden gebeurde. Ik vond hem een raren zonderling, en Jeanne vond
[1:4]
dat óók. Hij was bij mij gekomen, zei hij, omdat baron van Geen, dien hij ook te
spreken had kunnen krijgen, hem naar mij verwezen had. Baron van Geen had hem
gezegd, dat van Eeden ‘een onbetrouwbaar mensch’ was.
Ik vond dat alles natuurlijk allervreemdst, en toen kwam Jeanne op het gelukkige
idee, om Hein van de bovendieping te halen. De man keek Hein, zooals deze later
verklaarde, een beetje dreigend aan, maar begon weer te praten. Hij zei o.a. dat de
maatschappij heelemaal moest omgekeerd worden, dat er vreemde dingen zouden
gebeuren, en al die Bolsjewieksche praatjes meer. Ik dacht dat ik met een gek te
doen had, en Hein dacht dat óók. Want deze stond op, en
[2:5]
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[briefhoofd redactie De Nieuwe Gids, Den Haag]
zei, dat hij geen tijd meer had - (de man had trouwens al drie kwartier gepraat - en
dat we de zitting dus maar moesten opheffen. Waarop die vreemde kerel óók opstond
en ons verliet. Hij liet bij ons den indruk na, dat hij niet wèl bij 't hoofd was.
Hij heeft mij tijdens zijn visite nog de briefkaart in de hand gegeven van v. Eeden
aan hem, die ik echter ongelezen weer teruggaf. Want de verhouding tusschen hem
en v. Eeden interesseerde mij natuurlijk niet.
En wat zeg jij er van, Wim?
[2:6]
Vind je dat geen grappige visite? De eenige verklaring, die ik er van kan geven, is
dat baron van Geen geen raad met hem wist, en toen gedacht heeft: Laat ik hem
naar Kloos sturen, dat is een literator, en die kan dus misschien beter uit hem wijs
worden dan ik.
Juffrouw Boissevain deelde mij mede, dat iedereen in Amsterdam Van Eeden
ongelijk geeft. En zooeven ontving ik een hartstochtelijke brief van zijn oomzegger
Henri van Booven, die zich over hem uitlaat in bewoordingen, die
[2:7]
ik niet herhalen zal. Als je hier eens komt, kan je zijn brief natuurlijk lezen.
Ik blijf onder alles heel kalm, want ik lees niet wat hij schrijft. Zoodra v. E. redacteur
werd van dien Amsterdammer, heeft hij, bij monde van den uitgever, het
ruilexemplaar, dat de A. vroeger met de N.G. wisselde, doen staken, en zijn blad
komt hier dus, door die omstandigheid, niet in huis.
Mijn indruk is, dat v. E. bezig is, om gek te worden: ik zie dat rustig aan: het raakt
[2:8]
mij niet. Want ik zit iedren dag, als altijd te werken, en zou niet aan hem denken,
als zijn bestaan mij niet iedren dag, door verontwaardigde brieven over hem, in
herinnering werd gebracht.
Dag Wim. Met hartelijke groeten van ons allen en een hand voor Marie en jou,
je
Willem

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 juli 1919
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
v.h. 15 Juli 1919
Beste Willem,
Hartelijk dank voor de toezending van de portretten. 't Is 'n aardig idée met z'n
beiden zoo naast elkaar, en 't is uitstekend geslaagd. Ik ben blij dat 'k Jeanne nu
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ook heb. 't Speet ons zoo dat we je niet thuis troffen. Wij waren eenige dagen in
den Haag bij
[1:2]
Isaac Israels, maar 'k heb dien tijd op de drukkerij bij Mouton gewerkt aan mijn etsen
en er zijn zóó veel kennissen te bezoeken. Maar wij komen wel eens terug en dan
zal 'k, als 'k gelegenheid heb, je van te voren waarschuwen. Ik heb gedroomd dat
van Eeden hersen verweeking heeft, misschien is dat wel waar!
Hartelijke groeten, ook van M. aan je drieën en 'n hand van
je ouden
Wim

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 30 juli 1919
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 80; microfiche nr.
105/182 en nr. 105/183

[1:1]
v.h. 30 Juli 1919
m

Beste Jan Piet, Hartelijk dank voor de toezending van de R met je stukje over mijn
ets. Ik heb de etsen juist gekregen van Mouton en ze worden morgen geëncadreerd.
o.

- 'k Hoop ze dan gauw bij v.W. & C te exposeeren, hoewel een ieder die je stukje
gelezen heeft wel een teleurstelling zal krijgen bij het zien van de bewuste prent!
[1:2]
Ik ben van daag voor 't eerst op na 14 dagen te bed te hebben gelegen met een
aller hardnekkigste bronchitis. Dat is zeker de oude dag! En wat is dat lam als je
net zoo graag hard zou willen werken. Die dagen gaan toch weer af van de toch al
zoo korten tijd die nog overig is!
'k Hoop je gauw eens hier te zien, wanneer zal dat zijn?
Met hartelijke gr. ook aan je vrouw van ons beiden
je
Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 31 juli 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 31 Juli '19
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Beste Wim,
Haast ben ik een beetje jaloersch op jou. Want in de gejaagheid van mijn bestaan:
elken dag tusschen de wielen en aldoor weer andere menschen moeten breidelen,
- lijkt me veertien dagen in bed bijna benijdenswaard. Maar dat is maar half ernst,
want ik begrijp dat dit voor jou een bezoeking moet zijn geweest. Overigens mag je
niet zoo praten van den ouden dag. De duvel is oud placht Isaacs vader te zeggen,
toen hij al weer een dertig jaar ouder was dan wij. Jij bent heelemaal niet ouder
wordend en nog een verduiveld viriele kerel. En je moet nog veel moois maken. Als
ik kan, kom ik eens gauw.
Veel hartelijks van huis tot huis
Janpiet

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: [Oisterwijk]
Datum: 9 augustus 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
9 Aug. 1919.
B.W.,
Alles is hier de heele maand Aug. vol. Maar voor Sept. weet ik een mooi hotel
voor je, dat zal ik je wel eens vertellen. Ik ben hier op een wandeltochtje, mooi, maar
warm.
Groeten voor beiden van
Arthur.

Simon Maris aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Doetinchem]
Datum: 19 en 20 augustus 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel ‘De Vijverberg’, Ambt-Doetinchem]
19 Aug. [191]9
Waarde vrienden,
Midden in een niet te groot dennenbosch ligt ons Hôtel verscholen en van uit dit
Hôtel, dat het middelpunt van allerlei schilderachtige gehuchten is, maken we
uitstapjes per fiets naar Montferland, Zeddam, Zelhem, Uettenheuvel, Wehl, Beek,
Vorden, Ruurlo, etc. De weg naar Montferland is schitterend en vooral nu als Vermeer
en Ruysdael aan het woord zijn is het toverachtig mooi. Elken morgen én na het
diner tennis ik met den schout bij nacht-Goedhart (uit den Haag) en zijn mooie
dochter. Ook de van Oldenborgs tennissen goed. Vanavond geef ik een bowl-à-la
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giorno. Mies is nu al bezig met de lampions op te hangen. De fam. Zeege[r[?]s
Keckens zorgt voor de kaarten Als het weer nu maar goed blijft!! Jan Feith is hier
met een heel gezelschap geweest en heeft de gansche streek in rep en roer
gebracht. Hij verkleedde zich als ridder, ging te paard met een page achter zich de
gasten afhalen. Daarna werden er Chineesche schimmen vertoond en voordrachten
met zang gehouden. - .. S'avonds wordt er veel gebridged (auction Bridge).. We
eten hier eieren van bloedeigen kippen. - Vanmorgen hebben we kalkoeneieren
gegeten. Iets zeer fijns (ik ben met G. en met eere 45 j. geworden en heb nog nooit
te voren een kalkoenei gegeten). Noot en de kinderen amuseeren zich best. Vooral
Miesje, die heel erg verwend wordt door een Engelsche dame, is in haar bizondere
knollentuin. - Ze plukken in den moestuin de boonen, ze rooien de aardappelen en
halen het rijtuig uit de stal, helpen mee de paarden naar het land brengen etc., etc.
We gingen per auto de Gorters te Vorden bezoeken en zijn een paar dagen daarna
met hen in de Ruurlo'sche bosschen gaan dwalen. - N. vindt dit veel prettiger dan
aan zee. Ik heb meer een visschen natuur, als ik de golven zie, gaan [daar[?]
[1:2]
allerlei visioenen voorbij. - Hier gaat de stof over de rug in Zandvoort de golven!!
Noot is meer kalkoenig; Mies eekhoornachtig en Thijs een scholletje, en met mij er
bij is 't een en al beestenboel. - Wij blijven tot den 1 Sept. hier Wel zouden wij het
heerlijk vinden jelui eens hier te zien!! Gaan jelui niet deze kant uit? Kroon komt den
sten

24 .
Wat zou 't voor Witsen schitterend zijn om een ets van Montferland te maken. Die
machtige molen en die schitterende toren hoog uit boven een vlakte met heftige
kleurenvakken van koren, rogge en hennep. - Enkele malen deden we tochten langs
landwegen, dwars door het koren, in volle zon en dan dacht ik aan Paliter.. We gaan
nu lunchen, Hier gaat de bel en alle schapen gaan naar de voederplaats. op dit
sein. Ik ben hier altijd hol vanwege de [enorme[?] mouvement. Zoo 4 uur achtereen
op een fiets is voor mij een arbeidsvermogen gelijk à 1000 paardenkracht.
Dit schreef ik gisteren en nu in den laten morgen, want we zijn allen laat opgestaan
door de uitwerking van den Bowl, ga ik eindigen. 't Was prachtig al die honderde
lampions te zien en tusschen die donkere dennensilhouetten tegen een japansche
avondzon. Van af mijn schrijftafel zie ik de opgebonden korenschoven in blakend
zonlicht - en straks moeten wij weer onzen dagtaak aanvangen.
Noot komt mij halen om te ontbijten. Ik ga jelui groeten.
Hartelijke groeten van ons allen aan je beiden
Als steeds - yours
Simonmaris
Ambt Doetinchem.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 21 augustus 1919
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 38

[1:1]
Oosterpark
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21 Aug. 1919
Beste Mau,
Wij staan op 't punt om uit de stad te gaan voor onbepaalden tijd, doch hoogstens
14 dagen. Als wij terug zijn zal 'k je schrijven wanneer 'k je kom opzoeken; we
hebben 't dikwijls over je en 't spijt me genoeg dat 'k je zoo weinig zie.
[1:2]
't Verschil tusschen jouw toestand en de mijne is gradueel. Ik ben iets jonger maar
voel me erg oud en ben ook lang niet meer wat 'k was! Wij hebben onzen tijd gehad,
beste Mau, maar daar is niets aan te doen! Word maar geen pessimist, 't is al erg
genoeg en 't helpt niet. Je moet er niet tegen op zien dat 'k bij je kom, wat ik te
zeggen heb kan 'k opschrijven. Ik ben ook erg doof, en begrijp hoe 't voor jou moet
zijn.
Hartelijke gr. ook van Marie,
je
Wim.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: [22 augustus 1919]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
Vrijdag
Beste Wim,
Uitstekend. Ik wacht jelui Maandag half 1. Het is gezellig dat jelui komt. Eergister
[1:2]
the time of my life - tweeduizend meter gevlogen boven Amsterdam!! niet in een
droom maar in een werkelijke tweedekker! Zeg nou eens dat ik geen chance heb!
Ik vertel er wel meer over want ik denk natuurlijk nergens anders meer over!! Dus
tot spoedig.
Yours
Isaac

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Baarn]
Datum: 27 augustus 1919
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 81; microfiche nr.
105/184 en nr. 105/185

[1:1]
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[briefhoofd Dennenhorst, Baarn]
27 Aug 1919
Beste Jan Piet,
Zooals je ziet zijn wij gelogeerd bij onzen vriend v. Wezel. Hij gaat hier van daan
en heeft zijn huis verkocht. Onder de dingen die hij van de hand wil doen is een
heel voortreffelijk biljart, niet groot maar in uitstekende conditie. Misschien is het
iets voor jou (als 'k plaats had zou 'k 't zelf willen koopen) hij wil het geven voor f
500 - ongeveer de helft van de waarde.
[1:2]
Maar als er geen particuliere liefhebber voor is kun je zoo iets niet verkoopen dan
aan een biljart maker en die geeft er natuurlijk heel weinig voor.
Ik ben gemachtigd om, als je er over denkt, je uit te noodigen het eens te komen
bespelen, dat zou een goede gelegenheid zijn om de prachtige schilderijen eens te
komen zien!
Verleden week hebben wij bezoek gehad van [x]brick van Linschoten dien wij in
San Francisco hebben leeren kennen.
Hij woont daar al meer dan twintig jaren en 'k heb hem gevraagd naar dat oude
gebouw, waarvan
[1:3]
je de ruïne beschreven hebt in je artikeltje over die ets van mij: hij herinnerde zich
dat gebouw heel goed, het was Hopkin's Art Institute, en het werd gebruikt, behalve
als school, voor museum. Hij las je stukje en was verbaasd dat je vermoeden zoo
juist was!
Na 8 Sept. zijn wij weer thuis, en hopen je gauw weer eens te zien.
Ik zou 't heerlijk vinden als je hier eens zoudt willen komen kijken.
Hartelijk gegroet, met je vrouw, van ons beiden
je
Wim

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 31 augustus 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 31 Aug. '19
Beste Wim,
Zeker zou ik machtig graag dat biljart overnemen. Maar ik heb al zóó dikwijls, met
het oog daarop, mijn huis geïnspecteerd, - altoos weer met het droevig resultaat,
dat ik er nergens een behoorlijk plaatsen kan. Awfully sorry! Het zou een groot
vermaak voor me zijn. Doch het schijnt niet voor mij weggelegd.
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Aardig is de mededeeling van dien van Linschoten. Ik stel me voor, dat hij wel
een aantal afdrukken van de mooie en sprekende ets mee zal nemen naar S.F. als
hij terug gaat.
Morgen trek ik weer voor een week naar Rotterdam. Nog geen vacantie gehad,
en ik zie er ook niets van komen.
Hartelijke groeten ook van Anna en aan Marie,
your old
Janpiet

Simon Maris aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 2 september 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
K'gr 498. A'dam 2 Sept. 1919.
Amice,
Al eerder had ik je moeten antwoorden op je schrijven van den 27 Aug., edoch
we hadden elken dag bezet met tochten naar diverse oorden.
De menschen daar waren te ondernémend.
Ik heb reeds eenige menschen gevraagd of zij een biljard wenschten te gebruiken.
'T - is jammer dat de Heer v. W. zijn kunstschatten weg doet. ZEd. zal er spijt van
hebben; 't geeft een leegte om je heen en zooals vriend Kroon zegt: 't geeft een
brief van adeldom aan den collectioneur die ook van de hand gedaan wordt. - Ik zal
heden het Bestuur vragen of zij nog een biljard wenschen te hebben. Waarom ruil
je biljard niet voor een schilderijtje of kunstvoorwerp en zet het op je muziekkamer.
(Weer zie ik de verbazingwekkende oogen van je vrouw.) Zeker is 't voor mijn fiets
een reclame!! Ik zal me eens laten fotografeeren in diverse standen. Zoo juist was
Steelink bij mij. Hij gaat voor eenige
[1:2]
weken naar buiten (den 12 Sept.) en zou [dus[?] voor dien tijd veel willen bespreken.
Je brief zegt dat je den 4 Sept. te A. komt. Nu stelt Steelink voor om den 5 Sept.
[en 'k[?] s'middags om 3 uur in Arti te vergaderen en het programma en de biljetten
op te stellen. Met het oog op de vergadering Commissie Kunstzalen (waar hij zich
dient te verantwoorden) acht hij deze vergadering zeer gewenscht. Ik denk ook dat
we met Stemhebbende en buitenleden de meeste ellende zullen meemaken.
Met hartelijke groeten voor je beiden: en nog veel zonnenschijn.
Als steeds gaarne t.t.
Simonmaris.
Met een vulpennehouder kan ik niets beweren. - Ik hoop je den 5. Sept te spreken.

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 23 oktober 1919
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
v, h. 23 October 1919
Hoog geachte Heer Allebé,
Het was juist míjn voornemen om U te bezoeken en U te vragen uwe toestemming
te willen geven voor het exposeeren op de a.s. Keuzetentoonstelling van het
r.

schilderijtje, van uw hand, dat in 't bezit is van D Hammes.
Tevens had ik U willen verzoeken nog een ander
[1:2]
werk te noemen dat wij ter leen zouden kunnen vragen. A.s. Zaterdag middag wilde
'k bij U komen en hoop dat dit U convenieert, daar Zaterdag de eenige dag is dat
'k geen model heb. Wanneer ik geen tegenbericht krijg kom ik gaarne dien dag
tegen 3 uur even bij U aan.
Met vriendschappelijke groeten ook van mijne vrouw, hoogachtend
uw dw.
W.Witsen

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 9 november 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 9 Nov. 1919
Beste Wim, Het moet je ignobel van mij voorkomen, dat ik je eenvoudig niet
antwoordde. Maar ik heb zéér geaarzeld. Intusschen ben ik tot de conclusie
gekomen, dat ik op deze expositie niet mag tentoonstellen. Het moet een bloemlezing
van het beste zijn, en ik ben er geenszins zeker van, iets gemaakt te hebben, wat
daaronder gerekend kan worden. Onder ons gezegd: ik vind die dingen van me
nooit erg bevredigend.
Maar op de voorjaarsexpositie, waar men niet zulke hooge eischen hoeft te stellen,
hoop ik weer eens een portret in te zenden.
Met hartelijke groeten van huis tot huis
your old
Janpiet

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 9 november 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Oosterpark 82
9 Nov. 1919.
Hoog geachte heer Allebé,
De heer Luden heeft ons met de grootste bereidwilligheid het portret van wijlen
zijn grootvader toegezegd. Wij hebben echter nog geen antwoord ontvangen van
den heer Heldring. Het adres dat U hebt opgegeven schijnt verouderd; misschien
is onze uitnoodiging daardoor niet te recht gekomen. Van de week zal ik hier werk
van maken.
Die Keuze-tentoonstelling
[1:2]
kost wel veel tijd door al de bezoeken die wij hebben af te leggen en door de tamelijk
omvangrijke correspondentie. Maar ik houd er wel van, vooral nù in dit geval omdat
de tentoonstelling buitengewoon belangrijk en mooi belooft te worden. Mocht het
zijn dat ik den heer Heldring niet kan bereiken, dan zal ik gaarne van uw aanbod
gebruik maken om een ander schilderij in de plaats te stellen.
[1:3]
De winter laat zich wel vroeg gevoelen, dit jaar. Iedereen klaagt over de koude.
Zoodra ik wat minder volhandig ben hoop ik U weer eens met mijne vrouw te
bezoeken.
Geloof mij, met vriendschap en hoogachting
uw zeer dienstwillige
W.Witsen.

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [23 december] 1919
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
OP DE BLOEM-MARKT
in de Kerstweek. 1919
Uit wouden sleept men 't pijn-loof in de stad
Outaar en haard te sieren onder schouwen
En kerk-gewelven, die de menschen bouwen
Te bergen al wat is hun liefste schat:
Hun God, hun Heiligen, die nederschouwen
Liefdrijk op 't plekjen, waar als kind elk bad,
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Den disch, waar aanzat, wie elk 't liefst eens had,
Na-galmen nog van de oude zangen bauwen.
Zoo teelt men weder 't beeld van de' een'gen nacht,
Toen englen-zangen in de heemlen zweefden.
Help, God, wie deze nacht heeft vèr gebracht
Van lieven, met wie ze eenmaal samen leefden.
Hun ruischen englen-zangen, wie zich wanen
Weer thuis na 't waren op de eenzame banen.
Hein

[1920]
Willem Witsen aan Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [8 januari 1920]
Verblijfplaats: LM E.354 B.2

[1:1]
Beste Frans,
Ge hebt mij een groot genoegen gedaan met de toezending van je stukje uit de
Gids. Met veel belangstelling heb 'k 't gelezen, het is zeer aangrijpend en tragisch.
Het is, geloof 'k, een chef d'oeuvre.
Ik wist niet dat je weer in Limbrug woont; heb wel dikwijls gedacht: Waarom komt
François toch nooit meer! Intusschen kan 'k niet denken dat je nooit meer in A'dam
zal komen en houd mij dan bizonder aanbevolen.
Met hartelijken groet, ook van mijn vrouw
Steeds je
Wim W

Adriaan Roland Holst aan Willem Witsen
Plaats: [Hilversum]
Datum: 12 januari 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd A. Roland Holst, Hilversum]
's Gravel. weg 86 Villa ‘Speranza’
12 Januari 1920
Zeer geachte Heer Witsen, - Deze zomer ter gelegenheid van de tentoonstelling te
Laren, is mijn vriend de heer A.B.Z. v. Leeuwen te Hilversum gelukkig eigenaar
geworden van een uwer schilderijen. - De heer v. Leeuwen vraagt mij raad nu het
doek begint te bolderen. Ik heb het niet gezien maar veronderstel dat het doek even
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opnieuw zal gespannen moeten worden. - Zou het maar niet het beste zijn het
o.

schilderij op te zenden aan de heeren van Wisselingh & C alhier; - daar is het in
bevoegde handen en de Hilversumsche autoriteiten op dat gebied vertrouw ik niet
ten volle.
U bij voorbaat dank zeggende voor uw advies
hoogachtend
A. Roland Holst

Willem Witsen aan Jean François van Royen
Plaats: Amsterdam
Datum: 31 januari 1920
Verblijfplaats: Museum Meermanno-Westreenianum, inv.nr. VR 044: 2 E 12

[1:1]
Amsterdam
Oosterpark 82
31 Januari 1920
Zeer geachte heer van Royen,
o.

Eindelijk wordt door de firma v. Wisselingh & C tegen de helft der volgende
maand een tentoonstelling gearrangeerd van mijn werk. Zou U zoo vriendelijk willen
zijn het portret van Mevrouw Uw moeder en dat van uwe vrouw eenige weken in
bruikleen te geven?
Ik ben er zeker van dat Petermeyer van Pulchri, als U 't hem vraagt, zich zal willen
belasten met de verzending.
[1:2]
De schilderijen gaan dan per schipper en loopen zoo goed als geen risico om
beschadigd te worden. Voor de keuze tentoonstelling in Arti, laatst van verleden
jaar, heeft hij 't ook gedaan ('k was nl. secretaris van de commissie). De bedoeling
is dat de schilderijen vóór 15 febr. bij van Wisselingh zijn.
Gaarne Uw antwoord te gemoet ziende,
met hartelijke groeten, ook van Marie, aan Mevrouw en U
gaarne vriendschappelijk
W. Witsen.

Willem Witsen aan E.J. van Wisselingh & Co. [W. Bloemkolk]
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 7 februari 1920
Verblijfplaats: RKD, Van Wisselingharchief, inv.nr. 25

[1:1]
Oosterpark 82
7 febr. 1920
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den Heere Bloemkolk
alhier
Amice, In den loop van de volgende week kunt ge de portretten laten halen: bij den
heer Nienhuys, huize [Sonne[kr[?]eek, Overveen, drie; bij den heer Joh. Laan te
Bloemendaal, twee; bureau Handelsblad, N.Z. Voorburgwal, twee; bij den heer C.
r.

van Eeghen Vondelstraat 1, één; bij den heer M Fr. Coenen, museum Willette
r.

Holthuizen, Heerengracht, één; bij M H.M. Witsen, Plantage Parklaan hoek fransche
laan, één; bij den heer C.G. Vattier Kraane
[1:2]
r.

Keizersgracht 726, een teekening; bij D Alv. Correa, Honthorst straat 6, een
teekening.
r.

Verder zal Mevrouw Engelbrecht te Rotterdam en M F.J. van Royen te den Haag,
Mevr. E. één en de heer v. R. twee portretten zenden (met den schipper).
De Heeren Laan en Nienhuys zouden gaarne bericht hebben wanneer de
schilderijen worden gehaald: ‘zonder tegenbericht zal 'k de schilderijen dàn en dàn laten halen’ is
voldoende. Wat de dingen betreft die hier bij mij zijn, zou 'k je willen verzoeken die
niet vóor Maandag 16 te laten halen, dat is toch vroeg genoeg, is 't niet?
[1:3]
Gaarne krijg 'k hier over telefonisch bericht.
Met beste groeten
t. à v.
W.Witsen

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 15 februari 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 15 Febr. - 20
Beste Willem,
Het doet mij goed dat jij en Marie aan mij hebt gedacht en ik dank je beide hartelijk
voor de goede wenschen.
Wij zien elkaar wel niet veel, maar de mogelijkheid is toch niet uitgesloten en ik
hoop dat onze oude herinneringen steeds tot een band zullen blijven.
Met hartelijke groeten aan je beiden ook van Lita
je vriend
W.B.Tholen.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
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Plaats: Den Haag
Datum: 22 februari 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage
22/2/20.
Beste Wim,
Uit de kaart die Jan je toezond, ben je gewaar geworden, dat de jongelui verloofd
zijn. 't Is gebeurd op den dag, dat Jan candidaat werd. Hoewel hij weer ziek was
geworden, is hij met een mondelinge tevredenheidsbetuiging van den voorzitter er
door gekomen - cum laude wordt te Leiden aan de biologen niet gegeven. Nettie
heeft ook reeds een paar tentames achter den rug
[1:2]
en moet in Juni of Juli haar candidaats trachten te halen. Lukt dit dan zijn ze beiden
in de gelegenheid eenig geld te gaan verdienen, om tot het reeds veel besproken
meubilair te geraken. Eer dit aangekocht wordt, zal nog wel enkele jaren duren.
We hebben de laatste weken veel emoties gehad. Juist drie weken geleden heeft
Wim griep gekregen. Zooals dat gaat, kregen we er bericht van toen bleek, dat de
koorts
[1:3]
niet wijken wilde, dus tegen Donderdag. Ik ben er van dien eenige keeren na kantoor
een paar uurtjes heen geweest, hetgeen heel lastig was, want ik ben overladen van
werk en onafgebroken vermoeid. Wij wilden Wim met een ziekenauto laten komen,
maar de dokter wilde liever geen vervoer. Ten slotte is hij er bovenop, inzoover dat
hij vanmiddag toen ik er geweest ben, een uurtje op was. Hij is heel goed, maar
heeft nog iets
[1:4]
te hooge temperatuur. We zijn nu doende te beslissen of hij zoodra hij uit kan, naar
ons zal gaan, dan wel naar Laren (N.H) waar Mej. Jas voor een zevental dagen
eene invitatie heeft. Het eerste zal wel gebeuren, want de dokter weet, dat we zeer
naar hem verlangen, ook om hem in obzervatie te hebben, met het oog op zijn
voorgenomen reis met Juffrouw Jas naar Parijs in de paaschvacantie. Ik heb hem
het geld dat
[2:5]
hij door zijn werk bezat hem in het uitgangsfonds laten bijdragen, maar ik denk wel
dat juffrouw Jas voor het reisje een extra-spaarpotje heeft gemaakt, want ze dringt
er erg op aan de permissie nog met een paar weken te verlengen, omdat ze met
hem ook naar Rouaan, Chartres enz. wil gaan om gothiek te zien.
De Heeren derKinderen en Jurres hebben hem bezocht. Ik ben Jurres die vlak
bij Wims thuis woont, vanmiddag even
[2:6]
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wezen bedanken. Hij is een alleraardigste man en schijnt een goeden dunk van
Wim te hebben.
Hoe gaat 't jullie? Ons gaat 't vrij wel, behoudens dat Marie nog al last met haar
aders heeft.
Ik heb dezer dagen een groot traktement gekregen, al is het een uitgemaakte
zaak, dat mèt de opgedreven belastingen en huren, hooge kleermakersrekeningen
en dergelijke, mij
[2:7]
zoo'n vermeerdering wel noodig is. Ik heb nu 7000 - 210 = 6790 gl. Wie had dat ooit
gedacht.
ste

ste

Als ik nu met mijn 60 jaar er uit mag en niet tot mijn 65 mee hoef, heb ik alles
wat ik verwachten mocht. De telegrafie is het terrein waar alle drijven van handel
en publiek op uit komen en de stapels werk, die zich steeds vermeeren, maken dat
ik tegenwoordig
[2:8]
nauwelijks nog tijd heb om 'n krant te lezen. Het duurt werkelijk te lang, ook voor
mij. Het is nu Zondag, maar ik ben van middag van A. terug gekeerd, omdat ik
vanavond nog wat doen moet, dat af moet en morgen weer andere dingen me in
beslag nemen. Deze brief schrijf ik je, omdat het er eindelijk van moest komen eens
te schrijven.
Nu beste Wim, schrijf eens gauw.
Groeten van M. en aan M.
je
Jan

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 25 februari 1920
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 39

[1:1]
Oosterpark 82
25 febr. 1920
Beste Mau,
Je zal 't wel heel onhartelijk van mij gevonden hebben dat 'k niets van mij heb
laten hooren en nog altijd niet bij je geweest ben. Ik kan je verzekeren dat mijn
gevoelens, als van ouds, buiten gewoon hartelijk zijn, maar 'k heb eerst een
ontzettenden drukken tijd gehad met de keuze tentoonstelling in ‘Arti’ en daarna
heb 'k gewerkt als een paard voor een tentoonstelling van mijn werk bij van
Wisselingh, die nu a.s. Dinsdag opent. Toen mijn schilderijen weggehaald waren
hebben Marie, Marie Colijn, onze huishoudster en ik, het atelier schoongemaakt en
[1:2]
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hebben daar 5 dagen over gedaan. Dat atelier was na al dat naakt schilderen en 't
in en uitloopen van verschillende modelletjes zoo langzamerhand een Augius stal
geworden. Nu, een Hercules ben 'k niet en nooit geweest maar met z'n drieën
hebben we 't toch keurig schoon gekregen. Ik ben nu weer begonnen met een nieuw
schilderij en van de week heb 'k nog mijn handen vol. Maar de volgende week, na
Dinsdag, ben 'k tot je beschikking. Ik verlang zeer je weêr te zien en zal je nog
schrijven wanneer 'k denk te komen.
Tot ziens!
Hartelijke groeten van ons beiden
je
Wim.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 23 maart 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 23 Maart 1920.
Beste Wim,
De mise-en-scène van dien boom was niet zooals het hoort, het had op een
vroegen morgen in Augustus moeten gebeuren. Maar nu kan je nog zes maanden
langer mooi schilderen.
Goed dat je die cliché's gevonden hebt, wil je ze alle drie laten afdrukken, van
den kop twee - één er
[1:2]
van wou ik aan den biograaf Delahaye zenden -, maar geen vergrootingen, want je
opmerking over je rijkdommen geldt ook voor mij in overtreffende mate. Ja, dat
geleuter in het Handelsblad, ik wist wel dat je je daar niets van zou aantrekken. A.s.
Vrijdag ga ik kijken op het Rokin.
Een hartelijke hand voor allebei van
je
Arthur

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Haarlem
Datum: 26 maart 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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Haarlem, 26.3.'20. Gedempte
r

Oude Gracht 148

Amice, Wat zag ik U en de uwe in ontzettend langen tijd niet!
Mijn plan was Maandag 29 Maart a.s. Amsterdam te bezoeken, waar ik in de
laatste 6 maanden slechts eens of twee keer even was, ( steê- en hokvast als men
e

in het 2 tijdperk van den middelbaren leeftijd wordt ( en daar de tentoonstelling bij
v. Wisselingh.
Wilt gij de goedheid hebben aan M. te vragen of ik, zoo als voorheen, mij tegen
zes uur dien dag ten uwent, op diner-bezoek mag melden?
Met hartelijke groeten,
K.J.L. Alberdingk Thijm.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 27 maart 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 27 Maart 1920.
Beste Wim,
Ik wou je even zeggen dat ik gisteren ouwerwetsch genoten heb van je
tentoonstelling. Het is een lust in dezen tijd van flodderen en schetsen zulk rustig,
voldragen en degelijk werk te zien, zoo'n schilderij als die azalea kan niemand
anders maken. En die twee naakt-figuren ter wederzijden vind ik prachtig, dat edel
blank met dat ver[1:2]
rukkelijk rood, en dat andere met dat fijne kuische gezicht dat ik laatst bij je thuis
gezien heb. Onder de portretten, allemaal van een meesterhand, vond ik een van
de mooiste dat van een vrouw met groote droevig-verbaasde oogen, een klein ding
aan den linkerwand. Coenen verveelde mij, maar dat komt misschien omdat ik dat
nu eenmaal een hardlijvig gezicht vind. En als ik dan denk aan al wat er niet was,
aan
[2:3]
al die oude stadsgezichten, schuiten, landschappen, Wijk in Gelderland, de
Londensche dingen, jongen, dan merk ik dat jij toch al heel wat hebt gedaan. Er
wordt gelukkig geen lawaai over gemaakt, maar een vriend mag het toch wel zeggen
hoe mooi het is dat er zulk edel werk wordt voortgebracht.
Intusschen, je mocht er wel wat meer mee verdienen. Je zorgt toch wel dat er
ook een ten[2:4]
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toonstelling in den Haag komt? Als er niet veel verkocht wordt ligt dat ook wel een
beetje aan jou, de menschen zien zoo zelden iets van je. Meer verkoopen, Wim,
dan kan je eens het heertje uithangen en Marietje kan prachtige jurken koopen.
Nu, ik kom gauw weer eens kijken.
Een hartelijke hand voor beiden van
je
Arthur

Lodewijk van Deyssel / Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm aan
Willem Witsen
Plaats: Haarlem
Datum: 31 maart 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
r.

H'lem. Ged. Oude Gr. 148
31. 3. '20.

Amice, Dank voor uw schrijven. Ik ben dien dag toch nog ter tentoonst. geweest.
Het portret van Hofker, dat van freule Boddaert, het meisje op de sofa met den rug
naar den toeschouwer, verschillende grachtgezichten uit den eersten tijd, het stilleven
met de vruchten en flesch met roode capsule, behoorden tot de werken, die ik miste.
Het was overigens zeer veel, zeer gaaf, alles stil en nadrukkelijk opgebouwd. De
helft nagenoeg was op dat middaguur ook goed genoeg verlicht. Mijn dank voor dit
wederzien. Als onze moeilijk te bepalen samenkomst eens gelukt, zal die door de
overwonnen moeilijkheid des te aangenamer zijn.
Hartelijke groeten aan u beiden.
t.t.
K.J.L. Alb. Th.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Ede
Datum: 10 april 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Ede 10 April 1920.
B.W.,
Als de portretten klaar zijn zou ik ze graag willen hebben, omdat ik den eenen
afdruk voor Delahaye nog voor het eind van de maand wou geven.
en

Tegen den 17 gaan wij denkelijk naar Domburg, Annie en de kinderen zijn ziek
geweest en moeten er opknappen.
Hartelijke groeten voor beiden
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van je
A.

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 18 april 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oosterpark 82
18 April 1920
Hoog geachte heer Allebé,
Mag ik U, ook namens mijne vrouw, van harte geluk wenschen met den dag van
morgen. U krijgt natuurlijk zóóveel bezoek dat ik bang ben te veel te zijn en 'k stel
mij daarom voor U binnen kort eens met mijn vrouw te bezoeken.
Intusschen hoop ik dat U morgen een prettigen dag moge hebben
en blijf, met hartelijke groeten van ons beiden,
steeds gaarne uw dienstw.
W. Witsen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 24 april 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
'sGravenhage
24/4/20
Beste Wim, hoewel het onmogelijk is dat Arntzenius kan hebben vóórgeweten, dat
ik naar Amerika zou gaan, is er nu tegen 15 November een conferentie te Washington
uitgeschreven, waar ik met anderen heen moet. In 'n tijdschrift las ik, dat de plompe
senaat 75.000 dollars daarvoor heeft goedgekeurd onder bepaling dat niets mag
worden uitgegeven voor feestjes en ordertjes: De heeren die dus komen, weten 't.
Maar nu ter zake. Bij gelegenheid moet je mij eens schrijven als je wilt, wat er
voor kleeding noodig is, want, het eind is natuurlijk, dat er invitaties bij private
personen ontstaan,
[1:2]
zoodat men toch een beetje in den vorm moet zijn. Bij mijn vele werk, zijn er natuurlijk
veel dingen die ik zal hebben te doorloopen en ook moet ik, met dengeen die als
secretaris medegaat, wat conversatieles nemen. Deze secretaris is met een
Française gehuwd en heeft Fransch M.O., met hem zal ik ook wat Fransch gaan
converseeren. Er is dus weer werk aan den winkel.
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Tot onze vreugde komt Wim a.s. Vrijdag een paar dagen. Je hadt 't verleden over
egoïsme en stelde te dien opzichte Jan en Wim tegenover elkaar. Het is met
[1:3]
aankomende menschen altijd moeilijk hun psyche te ontwarren, omdat ze onder
zooveel invloeden leven en groeiende zijn. Jan heeft me wel eens erg egoïst geleken,
maar dan was hij onder invloeden van anderen die zijn verhouding tot ons verkeerd
zagen. Jan is een goede jongen. Maar Wim is een ongerept goede jongen. Hij weet
nog niet van invloeden. Hij heeft één sterk gevoel: zijn ouders niet tot last zijn, zelfs
zijn ouders helpen. Hij zou ons liefst wat willen toestoppen, wat geheel overbodig
ware, om[1:4]
dat we zoo weinig behoeften hebben. Hij loopt echter rond met het gevoel dat hij wat hij in zijn werk wil bereiken, niet kan. Hij heeft een zelfde opvatting als ik - reden,
waarom ik zoo weinig op heb met hollandsche litteratoren - je moet je vak kennen,
historisch, technisch, veelzijdig, veel verder dan noodig is, geniaal. Aan al 't andere
kan je niets afdoen. Bij Wim geeft dit een soort geeuwhonger; wellicht maakt hij
daardoor den indruk van begeerig, de gelegenheid zoekend, egoïst. Poor boy; hij
is een solitair, als zijn vader altijd geweest is en nog is - buiten de auteurs, en
tusschen de ambtenaren.
Schrijf je eens,
van ons allen hartelijk met M. gegroet
Jan

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Amsterdam
Datum: 5 mei 1920
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam
5 Mei 1920
Beste Willem,
Hartelijk dank voor de toezending van je laatste boekje.
Tevens maak ik gebruik van de gelegenheid om je van harte geluk te wenschen
met je verjaardag, ook uit naam van Marie. Het is dan juist een jaar geleden dat ik
je voor 't laatst gezien heb, wat
[1:2]
gaat die tijd toch gauw voorbij tegenwoordig! Ik ben in lang niet in den Haag geweest
maar hoop nu gauw eens te komen. Dat neem 'k mij altijd voor, maar 'k kom er niet
gauw toe, er is altijd zooveel werk.
Met hartelijke groeten aan je drieën, van ons beiden
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als steeds je
Wim.

Theodorus Wilhelmus Nieuwenhuis aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 14 mei 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Werkplaats Van Wisselingh, Amsterdam]
14 Mei '20
W. & M.,
Vóór ik het vergeet kom ik even zeggen, dat ik Maandag naar Helmond moet en
dus niet kan komen, 's avonds. Intusschen hoop ik dat W. weer beter is. Wat lastig
dat ik nu geen telefoon meer heb! Als ik besloten ben hier te blijven geloof ik wel,
dat ik weer een nummer neem. - Ik zit nu een étage hooger. Je moet bepaald eens
komen kijken. - 't Is er lichter dan beneden, anders even groot. Vervelend alleen als
er iemand komt, die twee trappen. Maar er komt nooit iemand. Beterschap
Nieuw.

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 21 juni 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 21 Juni '20
Beste Wim,
Het is vreeselijk, en ik heb je te lang op bericht laten wachten, - maar ik heb geen
van de opgegeven dagen voor een vergadering van het Breitner-fonds vrij kunnen
maken.
sten

Na den 28
kan ik, mits bij tijds nog gewaarschuwd, wel een namiddag naar
Amsterdam komen. Wil mij dan óók nog melden, hoe laat. Natuurlijk liever later op
den dag.
Arntzenius is wel met eenstemmige sympathie-betuigingen uitgeluid. Hij was een
stil man van de beste soort, maar ik vrees, dat hij niet veel mild geluk gekend heeft.
Met hartelijke groeten van huis tot huis
yours
Janpiet.
Maandag 28 's avonds zou ik nog kunnen!
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Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Baarn
Datum: 10 augustus 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Baarn 10 Aug. 1920
Beste Wim,
Ontvang met je vrouw mijn hartelijke gelukwenschen bij je zestigsten verjaardag.
Ik hoop en weet zeker, dat je nog menig prachtig stuk zult geven aan tijdgenoot en
toekomstmenschen. Je kunt al op een rijken oogst terugzien en die oogst ware voor
de meesten voldoende, om bij de uitmuntenden te worden geteld. Doch je zult nog
lang aan de stormen des ouderdoms weerstand kunnen bieden, terwijl
[1:2]
anderen reeds menige veer of tak moeten laten.
Waarschijnlijk zal ik niet persoonlijk je mijn wenschen kunnen gaan uitspreken
en zal ik morgen of overmorgen weer naar Limburg moeten terug keeren. Daarom
schrijf ik maar.
Hopelijk laat de rheumatiek mij spoedig wat verpoozing, zoodat ik, wanneer ik in
Amsterdam kom dezen herfst, je den goeden dag kan zeggen. Ik ben op het
oogenblik voor eene week te Baarn en had ons land lang niet gezien. Limburg is
immers bijna een ander land. Ik zit daar
[1:3]
tamelijk afgelegen. De brievenbus is op een uur afstands en de post (wanneer hij
ten minste al verschijnt) komt maar ééns per dag. Doch het is er mooi: Bosch en
Hei.
Nog vele jaren van werk. Een beetje succes, zou ik er bij moeten wenschen,
indien ik daar niet van verzekerd ware. Veel succes is niet noodzakelijk voor den
producent van Kunst: zijn eigen werk-bewustzijn vult bijna alles aan en hij minacht
de foule.
Dag Wim: het beste wenscht je toe
t.t.
F. Erens

Wim Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: 11 augustus 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Parijs, 11 Aug. '20.
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Beste Wim,
Van uit Parijs feliciteer ik jou en Marie met je verjaardag. Dat zal ik ook wel niet
vaak doen, zoo uit een vreemd land.
Wim, 't is hier verrukkelijk mooi. Je voelt je hier direct geheel thuis. Alles in Holland
doet je nu denken aan een kinder-speelgoeddoos. Ik ben dronken van 't genieten,
én van de musea, en van de stad. Je neemt hier een bad van nieuw leven, en ik
voel me verfrischt.
[1:2]
Als ik in jouw plaats was, leefde ik altijd in Parijs. Nu is 't hier verlaten, met sombere
huizen, of alles parel-grijs in den zon. Ik vind het de mooiste stad, dien ik gezien
heb. En een prachtig volk, vooral de lagere standen. Maar de ‘ville-lumière’ van
vroeger bestaat niet meer: om 12 uur is alles uit. Maar ik houd erg van leege straten.
't Is hier zoo prachtig wijd. Je zult wel kunnen begrijpen, hoe ik hier geniet van alles.
[1:3]
Gauw hoop ik nog eens te schrijven, want voorloopig blijf ik nog hier.
Je peetekind
Wim.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [11 augustus 1920]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Beste Willem,
Bedank Jeanne hartelijk voor haar brief en goede bedoeling. Blijf maar gerust
thuis. Ik wil niets weten van dien verjaardag, waarschijnlijk gaan we uit om eventueele
bezoeken te ontloopen. Maar 'k stel 't zeer op prijs dat je hebt willen komen. Hoe
prettig 'k 't ook vinden zou je eens weer hier te zien, mag 'k dat niet vergen!
Hart. gr.
je
W.

August Allebé aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 augustus 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
12 Augustus '20
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Hooggeachte Heer en Mevrouw,
Aanvaard s.v.p. ook mijne beste wenschen voor een vervolg even belangrijk als
hetgeen de nu zestigjarige reeds voor onze vaderlandsche kunst verricht heeft:
allereerst eene goede gezondheid en dan den verderen voorspoed dien wij noodig
hebben.
Het schrijven van lange
[1:2]
brieven is mij niet meer doenlijk; anders zoudt U beiden er op dezen merkwaardigen
datum niet aan zijn ontkomen.
Met oude vriendschap en hoogachting
Uw oudste vriend
AugAllebé
Hoezeer zou ook de Heer Verhulst zich op dezen datum hebben verheugd in zijn
ware vriendschap!

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: Amsterdam
Datum: 12 augustus 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 12 Aug. 1920
Beste Wim en Marie,
Weest tezamen hartelijk gelukgewenscht op dezen herdenkdag. Ik hoop dezer
dagen jullie thuis te treffen, want ik wilde je zoo graag eens die verzen voorlezen
die ik je in het begin
[1:2]
van 1919 heb toegezonden en je zeidet dat, als ik de verzen voorlas, ze begrijpelijker
werden. En ik wilde je graag aantoonen dat het maar niet voor de aardigheid was,
dat ik jou, Wim, juist deze verzen heb opgedragen. Sedert 7 Maart heb ik niets meer
gemaakt. Dat geeft mij een ellendig leeg gevoel. Ik lees wel nog al veel, maar dat
is toch niet het ware.
Hartelijke groeten
van
Hein

[1:3]
Ik ben juist aan het corrigeeren van een bundel verzen, die verschijnt bij van Kampen,
- vandaar dat ik zoo van mijn eigen werk kom te schrijven.
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Willem Johannes Theodorus Kloos en Jeanne Kloos-Reyneke van
Stuwe aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 12 augustus 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
12 Aug. 1920.
Allerbeste Wim,
Laat me beginnen, je op de hartelijkste wijze geluk te wenschen met den dag van
e

morgen. Mijn eigen 60 verjaardag is door jullie aller vriendschap een onvergetelijke
dag voor me geworden, en van ganscher harte hoop ik, dat jij ook van jouw kroonjaar
prettige herinneringen zult mogen bewaren.
Laat mij bij deze gelegenheid het even
[1:2]
mogen zeggen, dat je hartelijke trouw, die ik zoo vaak heb ondervonden, een ding
van groote en kostbare waarde in mijn leven is.
In gedachten druk ik je vast de hand, en noem mij met trots en erkentlijkheid
je oude vriend
Willem
Beste Vriend Wim, Ook van mij een woordje om jou en Marie te zeggen, dat, al
zullen wij je morgen niet persoonlijk zien, wij toch in gedachten aldoor bij jelui zijn.
En mogen onze bloemen
[1:4]
jullie alle liefs van ons overbrengen, dat wij jullie zoo innig toewenschen! Een mooi,
gezond en gelukkig jaar zij jelui deel, dat wenscht je met een hartelijken handdruk,
je

Jeanne.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 12 augustus 1920
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 82; microfiche nr.
105/186 en nr. 105/187

[1:1]
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v.h. 12 Aug. 1920
Beste Jan Piet,
en

Van Isaac heb 'k gehoord dat je mij een verrassing voor den 13 hebt toebedacht
en daarom schrijf 'k je even dat wij dien dag de stad uitgaan. Ik ben geen man voor
feestelijkheden vooral niet als 't mijzelf geldt. Maar intusschen dank ik je heel hartelijk
voor de vriend[1:2]
schappelijke bedoeling en 't spijt mij wel een beetje dat 'k mij zelf zoo ongeschikt
voel. Heb je al gehoord dat wij naar Indië gaan; we hebben passage aangevraagd
en

voor den 2 October met de Rembrandt, maar we hebben nog geen toezegging.
Ik hoop je nog te zien voór wij vertrekken!
Met hartelijke groeten, ook aan je vrouw, van ons beiden
je
Wim

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [13 augustus 1920]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Beste Willem,
Van daag werd 'k verrast door een reusachtige en prachtige bloemen mand van
je drieën. Ik word nu heelemaal verlegen want 'k ben dat niet gewoon en heb zóóveel
hulde en zóóveel hartelijkheid niet verdiend! Ik ben maar een heel gewoon mannetje
dat tóch al zoo diep in 't krijt staat voor alles wat het aan jou te danken heeft!
Van harte dank, alledrie en hartelijk gegroet
je oude
Wim.

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 augustus 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
v.h. 16 Aug. 1920
Hoog geachte Heer Allebé,
Onder de gelukwenschen die 'k mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn
zestigsten verjaardag, was er geen die mij zóó veel genoegen deed als de uwe. Ik
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dank U, ook namens mijne vrouw, voor uwe goede wenschen en voor uw
vriendschappelijk schrijven.
Het zal U interesseeren te
[1:2]
vernemen dat mijne vrouw en ik in October naar Indië gaan, voor een half jaar. Wij
gaan logeeren bij een broeder mijner vrouw die op de Kloet woont en op het
oogenblik hier vertoeft. Vóór ons vertrek hopen wij U te mogen bezoeken.
Met ons beider hartelijke groeten
gaarne uw vriend
W.Witsen.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos en Jeanne
Kloos-Reyneke van Stuwe
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 augustus 1920
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
v.h. 16 Aug. 1920
Beste Willem en Jeanne,
Hartelijk dank voor je beider hartelijke gelukwenschen. Wij hebben dien dag
doorgebracht in het Rijks Museum, er was te veel wind om te fietsen. Een broêr van
Marie, uit Indië, logeert op 't oogenblik bij ons - hij woont op de Kloet en heeft ons
zóó veel verteld en hij heeft ons zooveel mooie foto's laten
[1:2]
zien van dat grootsche gebergte dat wij besloten een half jaar bij hem te gaan
doorbrengen.
Wij hopen 2 Oct. a.s. te vertrekken met de ‘Rembrandt’. Voór dien tijd hoop 'k
nog afscheid te komen nemen, - 'k heb evenwel nog ontzettend veel werk af te
maken, en kan voorloopig niets bepalen.
Met onze hartelijke groeten
je oude vriend
Wim.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 augustus 1920
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 40

[1:1]
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v.h. 16 Aug. 1920
Beste Mau,
en

Hartelijk dank voor je goede wenschen op den 13 ook uit naam van Marie. Het
spijt me erg dat je toestand je nog steeds niet toelaat mij te ontvangen maar 'k
begrijp best dat je ertegen opziet en 'k zou niet graag de aanleiding zijn dat je iets
overkwam.
Maar al zie 'k je niet, mijn oude vriendschap blijft onveran[1:2]
derlijk en met groote belangstelling krijg ik soms berichten over je, zoowel van Hein
als van Kalff.
Heb je al gehoord van onze plannen? Wij gaan, waarschijnlijk 2 Oct., met de
‘Rembrandt’ naar Indië.
Een broêr van Marie, die op de Kloet woont, is op 't oogenblik hier en met hem
maken wij de reis en gaan bij hem logeeren. Het is een heele onderneming maar
als 'k 't nu niet doe, komt er niets meer van. Ik hoop je voor ons vertrek nog te
schrijven.
Met hartelijke groeten ook van Marie
je oude vriend
Wim

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 19 augustus [1920]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Vrijdag 19/8.
Beste Wim,
Ik ben altijd tot je gekomen om jou en niet om Wim, die ik trouwens als hij in A.
is om de vier weken ongeveer te G[v[?]. zie. En in 't buitenland ben ik ook niet zoo
bijster veel, 10 dagen te Parijs en verder moet ik afwachten, wanneer de
internationale verwarring zal toelaten dat voldoende Administratiën bijeen kunnen
komen.
Ik ben Zondags disponibel en als je eens in de
[1:2]
week me wilt hebben, is er geen bezwaar eens een dagje te komen. Met het oog
op de bezoeken van de jongens, is misschien voor Marie en juffrouw Colijn niet
elken Zondag of dag gelijk en moet je me even schrijven, wanneer je me hebben
wilt.
Het solitair-spelletje neem ik op den koop toe, het schijnt verband te houden met
het schilderstemperament. Veth tenminste is volkomen verslaafd aan dat spel. Hij
is er niet van af te brengen, als hij bij Isaac is.
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Wim geniet nog volop van Parijs en houdt ons steeds op de hoogte van zijn
bevindingen. Het is voor
[1:3]
ons een groote afleiding.
Ik ben benieuwd iets naders te hooren omtrent je gang naar Indië, inzonderheid
wanneer je terug komt.
Schrijf je nu eens gauw, wanneer ik zal komen?
Hartelijk gegroet ook van M., die kou heeft gevat en te bed ligt, maar opknapt, en
aan M.
je
Jan

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 25 augustus 1920
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
en

Beste Willem, Onder de brieven die 'k op den 13 mocht ontvangen was er ook
een van onzen ouden vriend Frans Erens. Zonder vermelding van zijn tegenwoordig
adres. Als redacteur van de N.G. is het adres je misschien bekend. Zou je mij dat
even per briefkaart kunnen zenden?
Met hartelijke groeten aan je drieën, ook van Marie
je
W.
Oosterpark 82
25 Aug. 1920

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 26 september 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondag 26/9.
Beste Wim en Marie,
Niets meer van jullie vernemende - we hadden een afspraak voor Bovenkerk neem ik aan, dat, zooals te verwachten was, de drukte voor jullie zóó toeneemt, dat
je je nu geheel op de reis moet prepareeren.
Onder die omstandigheden wenschen wij je een gelukkige reis en in Indië
gezondheid toe, benevens behouden tehuiskomst
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[1:2]
volgend jaar.
Wim is nog in Frankrijk, gaat vandaag uit Chartres na tien dagen verblijf aldaar,
dan 4 dagen naar Rouaan, 1 naar Amiens en 1 naar Brussel, om dan terug te keeren
en eerst hier nog enkele dagen bij ons te zijn. Jan heeft eene tijdelijke betrekking
op een particuliere HBS, hetgeen hem 1400 gl. moet opbrengen. Het kost echter
veel tijd, zoodat 't met het oog op zijn stu[1:3]
die als een proef is op te vatten.
Wat Bovenkerk betreft is er wel kans dat 't nogal vochtig zal zijn. Ik blijf overigens
zeer benieuwd om van M.'s bezitting kennis te nemen ander jaar zomer.
Nu Wim, Marie met broer hartelijk gegroet, ook van M. en Jan en in alles voorspoed
en meevallers.
Mocht je nog eens schrijven, bericht dan
[1:4]
eens wie in je huis komt. Ik kan 't mij niet meer herinneren.

Jan

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Londen
Datum: 26 september [1920]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
6 Fitzroystreet
London.W.
26 September
Beste Wim,
Ik schreef Marie al een tijd geleden uit Stockholm om te weten hoe 't met jelui
Indische plannen staat maar zij heeft mij totaal vergeten! Vertel jij me eens daarvan.
[1:2]
Wanneer vertrek jelui want ik zou 't erg prettig vinden jelui nog te zien vòòr je vertrek,
ook met 't oog op mijn - event. bezoek aan jelui, aldaar!
Ik ben op 't oogenblik bezig van de paar laatste mooie dagen - misschien zijn ze
nu al om - op de Theems te profiteeren.
[1:3]
Dat reisje naar Kopenhagen en Stockholm was een werkelijk succes!
Van landen waar je totaal niets van weet hangt 't natuurlijk van toeval af of je er
wat ziet. Maar ik heb nogal chance gehad.
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Laat mij gauw eens wat hooren.
Hartelijke groeten ook aan M. en mijnheer Schörr
t. à t.
Isaac I.

Willem Witsen aan Jacobus van Looy
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 september 1920
Verblijfplaats: Frans Halsmuseum Haarlem, Van Looyarchief inv.nr. 1250

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 27 Sept. 1920
Beste Kobus,
Dat was een ware verrassing voor me toen 'k van middag thuis kwam en Marie
me je verhaal gaf. Ik heb 't dadelijk gelezen en [nou[?] is Marie er in verdiept. Het
moet wel heerlijk zijn om zoo iets te kunnen maken! Ik schrijf je maar dadelijk even
om je hartelijk te bedanken, want ik heb zóó veel werk en ook nog andere dingen
te doen, dat 'k er misschien niet meer toe zou komen
[1:2]
voorloopig ten minste! - Wij gaan 16 October scheep naar Indië en ik heb nog vijf
aquarellen en eenige portretten onder handen die voor dien tijd àf moeten. Wij gaan
logeeren op den Kloet, op een koffie land waar een broêr van Marie woont, en blijven
zeven maanden weg. Vin je dat niet ondernemend op mijn ouden dag? Ik hoop er
te kunnen werken, maar moet dat afwachten, 't kan meê en tegen vallen.
Wees intusschen van harte gegroet met Titia van Marie en
je ouwen vriend,
Wim.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Londen
Datum: [3? oktober 1920]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
6 Fitzroystreet London
Zondag
Beste Wim, Dank voor je briefje en ook voor dat van Marie. Ik hoop stellig jelui nog
e

te zien vòòr je vertrek en ik vertrouw dat jelui er de 14 (uiterlijk) nog bent. Mocht
jelui eerder weg zijn schrijf het mij dan nog even.
Dolgraag, zonder eenige frase,
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[1:2]
was ik meegegaan en 't is alleen door omstandigheden buiten mijn wil dat ik niet
e

dadelijk kon decideeren - en Marie die nog wel schrijft dat ik blij ben niet de 16 mee
te gaan! Neen Marie ik ben dol jaloersch geloof het maar gerust.
Ik hoop jelui dus nog te zien.
Always Yours
Isaac.

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [11 oktober 1920]
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
B.W., Ik zou je graag nog even zien vóór 'k vertrek naar Indië en kom morgen in
den Haag. Ik zal probeeren je thuis te vinden tegen 4 uur.
Met hart. groeten
je
W.

Willem Witsen aan Isaac Israels
Plaats: Southampton
Datum: 17 oktober 1920
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
[briefhoofd Stoomvaart Maatschappij Nederland]
Southampton 17 oct. [19]20
Vondel
Beste Isaac,
Wij blijven hier, God mag weten waaròm, tot Woensdag middag 5 uur, liggen.
Morgen gaan we misschien even naar Londen of naar Wight, dat we tegenover ons
zien liggen. Maar nu wil 'k 't even waarnemen om je te schrijven omdat 'k je vertellen
moet van een enorm succes een succes van jou! Er is hier aan boord een oud
Indisch gast die al 26 jaar in Indië is geweest, in Solo, en die nu na een zes
maandsch verlof, weer terug gaat. Gisteren maakte 'k kennis met hem
[1:2]
door dat hij veel lijkt op zijn broêr, die 'k ken in Amsterdam, en zijn naam - Terwogt
- had 'k op zijn hut zien staan. Ik stelde mij dus voor en vroeg hem of hij familie was
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van den Amsterdamschen dokter (die bij mij in de schaakclub is) en van ochtend,
op dek, na 't ontbijt, stonden we wat te praten. Hij vertelde mij toen dat hij een
schilderij bezit van jou, hij heeft 't gekocht bij Buffa, voorstellende een gehurkte
Javaan met de gamelan achter zich. Hij was zóó geweldig enthousiast, hij was zóó
blij met dat schilderij, dat 't mij prettig aan deed en toen vertelde 'k hem dat je ons
gisteren hebt weggebracht en dat je op de boot bent geweest! Hij werd er bleek
van, hij had je zoo graag leeren kennen!
[1:3]
Hij zei ook dat als je in Indië komt je een reuzen succes zal hebben! Hij komt in
Januari naar Gambar bij Schorr, alleen omdat we hem vertelden dat jij over een
paar maanden ook daar zou zijn.. Hij moet er wel tòch zijn maar hij komt in Januari
omdat hij dan kans heeft je te ontmoeten. Ik heb 't nog nooit bijgewoond dat iemand
zóóveel houdt van een schilderij - anderen denken altijd aan de waarde alleen =
ijdelheid.
We hebben tot nog toe alle reden om veel van de reis te verwachten. 't Is heel
gezellig - menschen die voor 4 of 5 weken op elkaar zijn aangewezen, dat is wèl
iets anders. Alleen is 't ontzettend die copieuse maaltijden! 'k Vrees dat 'k niet levend
in Indië aankom!
Nu - 'k hoop tot ziens over 'n paar maanden!
Hartelijke groeten ook van Marie,
je
Wim
& Schorr

Willem Witsen aan Arthur van Schendel
Plaats: Southhampton
Datum: [20 oktober 1920]
Verblijfplaats: LM, AVS/ 2.a.5 (W)

[1:1]
B.A., Hartelijk dank voor je telegram - wil ook de anderen namens mij bedanken. Wij liggen hier 3 dagen en maken dagelijksch uitstapjes - gisteren naar Wight.
Hartelijke gr. aan allen. ook van M.
je
W.

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Straat van Malakka
Datum: 18 november 1920
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Stoomvaart Maatschappij Nederland]
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Str. v. Malakka 18 nov [19]20
[a.b. S.S.] Vondel
Ik zit in den salon, lieve Cobi, - 't is half negen in den avond en om mij heen wordt
gedanst. Freule Quarles van Ufford zit aan de piano, achter mij, en is zoo vriendelijk
om alle mogelijke en onmogelijke Amerikaansche dansen te spelen. De jonge
Veltman, de jeugdige lion van de boot, danst met een alleraardigst Duitsch meisje
in een beige japonnetje met donker bruin rooden kousen en schoentjes die haar
kleine en welgevormde voetjes goed doen uit komen. Verder danst kleine parmantige
Quack, een duitsche blonde jongen met een hollandsch meisje in een rood zijden
japon maar zij is een hoofd grooter dan hij.
[1:2]
Meer plaats dan voor twee paren is er niet en als een derde paar wil meê doen
komen er vermakelijke botsingen. Er om heen staan tafeltjes met vaste
(onverzetbare) stoelen en banken waar wordt gespeeld (meest bridge). Ik heb ook
veel gebridgd maar 'k krijg altijd slechte kaarten en ben daardoor geen gezocht
partner. Meest zit 'k in den rooksalon, aan 't andere eind van 't dek, te schaken. Dat
heeft ook vóór dat 't niet zoo laat wordt en 'k vroeg naar kooi kan gaan. En dat is
altijd prettig en koel om in 'n pyama op bed te liggen zonder dek en de koele zee
wind door de open patrijs poort te voelen aanwaaien! Gewoonlijk slaap 'k heerlijk
en M. ook, omdat we heel vroeg opstaan, dikwijls al om zes uur. - Dan ga 'k in mijn
pyama naar beneden om te baden en kom dan in
[1:3]
een wit pakje en gekleurd overhemd aan 't ontbijt. We worden bediend door
Javaantjes (wij hebben er één voor de hut en twee aan tafel) 't is heel curieus om
te zien die ontzettend vlugge en keurig nette bediening. We moeten dagelijks
geweldige menu's afwerken maar door de talrijke Javaantjes gaat 't gauw. Nauwelijks
heb je je bord leeg (en je neemt natuurlijk maar heel weinig van ieder gerecht) en
't wordt weer weggenomen en je krijgt een schoon bord in de plaats. Er staat altijd
zoo'n mannetje achter je die met 'n impassible gezicht staat te kijken of je iets noodig
hebt. Maar aan 't ontbijt (dat ook al erg uitgebreid is) weet mijn zwartje precies wat
'k gewoon ben te nemen en hij brengt 't mij ongevraagd. Ik leef systematisch zoo
eenvoudig mogelijk, eet weinig en alleen gezonde dingen want met de warmte lijkt
me dat noodig.
[1:4]
o

Van daag was 't 90 en 'k merkte op, na tafel, aan dek, waar de koffie gediend wordt,
en waar 't heerlijk frisch was door de zee wind dat de thermometer nog 82 aanwees!
't Is dan ook vreeselijk zooals een ieder transpireert, zelfs ik die niet wist wat dat is!
Maar 'k vind de warmte heerlijk en voel mij sints drie weken (nà Port Said) 10 jaar
jonger! Je weet niet hoe 'k daarvan geniet. - In Colombo waar ieder klaagde over
de hitte liep 'k op straat in de zon en vond 't verrukkelijk. Ik voel de warmte wel maar
als iets weldadigs - 't maakt mij niet benauwd, of moe. - Na 't ontbijt ga 'k gewoonlijk
teekenen, boven - op de commandantsbrug waar de passagiers niet komen. - Van
r.

morgen heb 'k mijn laatste portret geteekend van M Verbeek (hij heeft Paul eens
ontmoet in Pulchri). In 't geheel heb 'k zeven portretten geteekend met rood krijt of
potlood. Ik ben begonnen met een portretje van Mevr. De Vos, een echte
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[2:5]
[briefhoofd Stoomvaart Maatschappij Nederland]
Indische, niet van geboorte maar van gewoonten want zij woont al lang in Indië. Zij
is een jonge mooie vrouw die al heel gauw M.'s sympathie won. M. vroeg haar voor
mij te poseeren en dat portret heb 'k haar aangeboden. Toen volgde een lange
Engelschman die mij vroeg of 'k hem wou teekenen. Hij wou mij f 100 - geven maar
die heb 'k geweigerd en hem 't portret als een souvenir geoffreerd. Vervolgens
hebben vier heeren mij gevraagd het portret te maken van den kapitein en dat is
een succes geworden. - Ik heb daarop nog vier andere moeten teekenen à f 250 't stuk. En aangezien 'k niet meer dan twee ochtenden noodig heb voor ieder - is
dat niet onaardig! Daar boven op 't dek bij den commandant is 't heerlijk
[2:6]
frisch en rustig - 's middags gaat iedereen slapen tot aan thee (4½) en dan kan
niemand poseeren. Maar 'k vind 't ook genoeg - 'k hoop maar dat 't in Indië ook zoo
goed gaat! Van daag na lunch kwamen wij te Singapore en daar was 't prachtig
hoewel buitengewoon warm. We bezochten daar, op een auto tocht, den botanischen
tuin waar een overdaad van tropische bloemen bloeide - ('k schreef je toen ook een
kaart), maar de stad zelf met de chineesche wijken en de typische chin. koelies die
wagentjes trekken (maar waar 'k liever niet in zou gaan zitten, zoo degradant vind
ik 't voor dien man) interesseerde mij nog meer. Toen de boot daar in de haven lag
te wachten en wij weer aan boord waren, werd 'k aangesproken door Saskia de
dochter van Jan Veth, die getrouwd is met Delprat en die mij voorstelde aan haar
man. Hij is vertegenwoordiger van de maatsch. Nederland in Indië en was
[2:7]
juist in Singapore. Zij gaan met een andere boot en wonen in Weltevreden en
vroegen ons te komen. Wij zullen dat zeker doen, al was 't alleen uit eigenbelang
want hij kan ons van dienst zijn voor de thuis reis. Er zijn zóóveel liefhebbers in
Maart en April dat 't heel moeielijk zal zijn om plaats te krijgen. Van de Kruijff, dien
wij gekend hebben in San Francisco, kregen wij een allerhartelijksten brief in Sabang
waarin hij ons te logeeren vraagt. Hij is directeur van handel en Nijverheid en iemand
van veel invloed. Overmorgen komen wij aan in Priok (Batavia) waar hij ons komt
halen. Wij krijgen zóó veel blijken van hulpvaardigheid en sympathie, zóó veel
menschen die ons te logeeren vragen dat 't is om verlegen te worden. Maar 't is wel
heerlijk. Zoodra wij in Batavia zijn (de Kruijff woont in Buitenzorg) laten wij ons
inenten tegen typhus en cholera - dat doet iedereen en 't schijnt noodig te zijn. Zach, de broer van Marie, gaat dadelijk naar zijn land en wij blijven eerst in
Buitenzorg en Batavia om dan langzamerhand over Bandoeng en Garoel oostwaarts
te gaan. Maar als je schrijven wilt doe 't dan aan 't adres van Zach, we houden hem
op de hoogte waar wij zijn en hij stuurt de brieven op. De dans is afgeloopen en de
piano verlaten 't is kwart over tienen en de menschen gaan naar bed. Morgen is
een drukke dag met pakken, de laatste dag aan boord. Voor mij is 't een heerlijke
reis geweest. Slecht weer in de Midd. Zee en in de Golf van Biscaie. - Na Port Said
is 't prachtig geweest. M. verlangt meer naar den wal dan ik. Ik houd zoo van de
zee en van 't leven aan boord en wij hebben veel prettige en aardige kennissen
gemaakt.
Veel hartelijke gr. ook van M.
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je
W.

Willem Witsen aan Isaac Israels
Plaats: [Singapore]
Datum: [19 november 1920]
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
B.I., De reis is prachtig en prettig; 'k heb 5 portretten geteekend op de boot voor f
250 't stuk. 't Is een goed zaakje. - We komen overmorgen in Batavia aan! Hoop je
gauw te zien.
Veel hart gr. ook van M.
je
W

Willem Witsen aan Isaac Israels
Plaats: Buitenzorg
Datum: 27 november 1920
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
Buitenzorg 27 nov. 1920
Beste Isaac, Wij zijn vandaag net 8 dagen in Indië. Verleden week Zaterdag kwamen
we aan en werden afgehaald door onzen vriend de Kruyff die ons naar Weltevreden
bracht in 't Java hotel waar hij kamers voor ons had genomen. Dat Java hotel is net
een dorp met straten en zij straten en lage huisjes in rijen die de appartementen
zijn en genummerd. Zij bestaan uit twee kamers een voorgalerij en een achter dito
waar links en rechts de mandi kamer en een W.C. zijn. Tegenover ons was de eet
zaal, een groot wit gebouw, geheel open, zonder ramen of deuren, waar de vogels
in en uit vliegen, en waar wij ons eigen tafeltje hadden. Wij hadden 's morgens om
9 uur al bezoek van de verschillende nieuwe kennissen van de boot, en zaten in de
voorgalerij; als je vraagt of ze wat willen drinken is 't altijd limonade met ajà blanda.
Je roept dan maar: ‘jongens’! en dadelijk komt een Javaantje onhoorbaar aan loopen
met een carnet waar je op schrijft wat je hebben wilt en wat je onderteekent en
voorziet van je kamer nummer. - In het hoofdgebouw (5 minuten loopen) is een
voorgalerij en een achtergalerij; met een lees zaal
[1:2]
telefoon, enz. 't Is alles heel practisch en gemakkelijk, als je weggaat zeg je 't aan
't bureau dat voor de bagage zorgt. - Wij vertrokken Dinsdag ochtend en werden
om 5 uur gewekt, om 5¾ stond er een bagage wagen voór met een zes tal koelies
die de bagage opladen; een mandoer brengt de rekening en gaat met je meê naar
't station en zorgt voor 't inschrijven van de bagage, 't eenige onprettige is dat je
geen ontbijt kunt krijgen en je daarmeê wachten moet tot je aankomt. In ons geval
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was dat niet erg want onze trein vertrok om 6½ en om 7½ waren we in Btz. en de
Kruyff had met 't ontbijt op ons gewacht. Dien zaterdag, toen wij in 't Java hotel
aankwamen had 'k dadelijk getelefoneerd met den secr. van den kunst kring die mij
voorstelde hem een bezoek te brengen, 's middags om 6 uur. Tegen dien tijd
wandelden wij langs 't Konings plein door prachtige lanen waar heel veel verkeer
is, en vonden na een wandelingetje van 20 min. het huis waar we wezen moesten.
In de voorgalerij werden wij ontvangen door een hoffelijken knappen man die sints
dien allercharmanst voor ons geweest is. Hij liet ons zijn huis zien dat buiten gewoon
smaakvol is ingericht met veel chineesche en Japansche voorwerpen en lappen en
meubelen en waar teeken werk hing van Toorop, Haverman, etsen van Bauer en
Jap. prenten.
[2:3]
Hij vertelde me dat er de eerste vier weken geen sprake kan zijn van een
tentoonstelling in den kunstkring omdat hij bezig was met een tentoonstelling van
Japansche kunst. Hij vroeg me of 'k lust had 't portret te schilderen van den G.G. Ik
heb hem op de hoogte gebracht van mijn condities, maar er is heel weinig kans
omdat er een Oostenrijker is sints September die er erg zijn best voor doet. Ik moet
nu maar afwachten of er iets van komt, 't zou een goede reclame zijn! Dien avond
bezochten wij, geïntroduceerd door mevr. de Vos (die 'k op de boot geteekend heb)
een bal masqué in een prachtigen tuin. Ook in 't club lokaal werd gedanst en waren
zalen gereserveerd voor 't souper. Zoo iets groots en zóó veel menschen (waarvan
de meesten in costuum, en er waren prachtige bij!) heb 'k mij niet kunnen voorstellen.
Daar was de upper ten van Batavia en heel veel jonge en, zoover 'k zien kon of
vermoeden achter de maskers, mooie meisjes - 't was erg warm en de bliksem
stralen van een naderend onweer verlichtten nu en dan den hemel. Later vuurwerk
en bengaalsch vuur dat den tuin een waarlijk tooverachtig aanzien gaf. Wij zaten
genoegelijk met z'n zessen onze koele dranken te genieten en vele kennissen van
de boot kwamen een praatje maken. Maar wij vielen om van den slaap en gingen
om 1 uur weg, dat heel laat is voor iemand die geregeld om 6 uur opstaat en Marie
die 15 jaar jonger is dan ik, was ook erg moe.
[2:4]
r.

Den volgenden dag werden wij met een auto gehaald om de oude stad te zien. M
& Mevr. Teillers (de secr. v.d. kunstkring) brachten ons in de oudste gedeelten. - Ik
heb daar stof gevonden voor een heele serie etsen. Die nauwe, vuile straatjes met
die open huisjes en de vele inlanders meest half naakt of met kleurige baadjes zijn
buitengewoon schilderachtig en origineel (in reproductie heb 'k nooit zoo iets gezien)
en de avond stemming met hier en daar 'n olielampje in de donkere huisjes, maakte
't nog vreemder en geheimzinniger. Maar de stank, de modder en 't gevaar voor
infectie (er is pest ook al!) ontnamen mij den moed om, zooals 'k anders gewild had,
dadelijk aan 't werk te gaan. En dat in die warmte! We zijn nu sints Dinsdag hier en
later als 'k wat gewend ben aan 't klimaat en de vreemdheid hoop 'k die dingen te
gaan teekenen. Hier in de frissche lucht en het gezellige en propere interieur van
een particuliere woning, bekomen wij weer. Merkwaardig is dat 't elken ochtend 't
o

prachtigste zomer weer is, niet te warm (82 ) en 's middags, na tafel, als we gaan
slapen tot 4 uur, donderbuien los barsten en 't regent zooals we dat in Holland niet
kennen. Er is hier een regen val (van 2½ tot zons ondergang) tien maal zoo groot
als bij ons! Wij zijn hier ingeënt tegen typhus en cholera en 'k ben al zoo'n beetje
aan 't werk gegaan. Er zijn prachtige dingen te maken landschap zoowel als figuur!
Nu, voor van daag genoeg!
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Hartelijke groeten ook van M.
je
W.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 2 december 1920
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Koninginnegracht 2 den Haag
2 Dec. 1920
Beste Wim,
Sedert je vertrek hoorde ik niets van jelui behalve je 2 kaarten die ik kreeg uit
Southampton & Aden. Ik wacht nu met spanning nadere berichten.
Krijg ik enthousiaste brieven van jelui en vooral bevalt 't jelui daar zoo goed dat
ik zeker ben er jelui te vinden, dan is het wel
[1:2]
zèèr waarschijnlijk dat ik overkom. Ik begin hoe langer hoe meer tot de overtuiging
te komen dat het eigenlijk noodzakelijk voor mij is.
Ik hoop dus dat je mij al geschreven hebt en ik gauw wat hoor. Hier gebeurt niets
en nooit wat. Het is werkelijk een buiten gewoon goed idee van jelui geweest om
juist nu te gaan, want je kunt er zeker van zijn dat je hoegenaamd
[1:3]
niets hier mist of zou kunnen missen.
Correa vertelde mij dat hij dat schilderij van je dat hij in bruikleen had, verkocht
heeft, voor je. Zooals hij, moesten er nog een stuk of wat zijn, dan merkte je
tenminste dat je ergens voor schildert! Ik zou eigenlijk doodeenvoudig ‘bestellingen’
willen hebben, iemand die mij naar Indië uitzond of daar liet komen om te werken,
tout bonnement. Ik vrees echter dat als je op zoo iemand wil wachten
[1:4]
je wel kunt wachten tot je dood bent. Wat denk jij? Zijn er zulke menschen op Java?
Vind je dat ik het er doodeenvoudig op moet wagen?
Ik ben tegenwoordig, meer dan op het oogenblik dat jelui vertrokken zijn, vrij.
Je begrijpt, wat dat voor mij zeggen wil. Marie ook.
Het is geen definitieve vrijheid, wel voor lang, waarschijnlijk. Maar een mensch
is pervers. La solitude ne vaut rien non plus.
Ik wacht dus en je hoort direkt dan nader van mij.
Hartelijke groeten aan Marie en Schörr van
je
Isaac
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J.W. Teillers aan Willem Witsen
Plaats: Weltevreden
Datum: 2 december [1920]
Verblijfplaats: Witsenhuis, W2141

[1:1]
[briefhoofd J.W. Teillers, Weltevreden]
Zeer Geachte Heer Witsen,
De plannen voor het portret voor den Volksraad nemen steeds vaster vorm aan.
De mogelijkheid lijkt mij niet uitgesloten dat het toch een groot portret zal worden.
Mag ik spoedig iets van U vernemen en ook of U het mogelijk acht om in den
Volksraad wellicht een kleine expositie te houden van eenig werk van Uw hand, in
't bijzonder portretwerk?
Vertelt U mij dan ook b.v. welke sommiteiten U in Holland hebt geconterfeit. We
staan er hier over het algemeen zoo buiten.
Van Bandoeng kreeg ik bericht dat men geen schilderdoek in voorraad heeft.
[1:2]
De telefoon gaat nog al dikwijls, U zult me dus zeer verplichten met inlichting.
Mijn respect aan Mevr. Witsen en vriendelijke groeten, hoogachtend
uw
Teillers
2/12
Wat dunkt U om breed doek telegrafisch te bestellen? Toch zal het nog twee
maanden duren en in Februari moet de aflevering plaats hebben.

Willem Witsen aan J.W. Teillers
Plaats: [Weltevreden?]
Datum: [2 december 1920]
Verblijfplaats: Witsenhuis, W2141

[1:1]
Het is begrijpelijk dat de heeren van den Volksraad eenige waarborg verlangen vóor
zij een zoo belangrijk portret bestellen. Maar aan den anderen kant is het mij niet
mogelijk portret werk te laten zien. Wel heb 'k een drie tal geteekende portretten
maar dat is natuurlijk heel iets anders als een groot portret te schilderen! En of 'k U
al een lijst geef van portretten die 'k in Holland geschilderd heb geeft ook al niet
veel, omdat de min of meer belangrijke persoonlijkheden in Holland, allicht onbekend
zullen zijn in Indië en in geen geval een waarborg geven voor de deugdelijkheid van
het portret. Trouwens, de reclame en het daarbij behoorende in de hoogte steken
van eigen werk, verfoei 'k. Ik zou de opdracht niet aanvaarden als 'k de stellige
zekerheid niet had, deze met goed resultaat te kunnen uitvoeren. Intusschen heb
'k U voorgesteld uw portret en U heeft dit voorstel aangenomen.
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Over een paar weken ben ik gaarne bereid.
Misschien kan 'k tegen dien tijd de schilderijen die van mij te Batavia zijn,
exposeeren?
Kan dit misschien dienen als staal van mijn capaciteit?

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Buitenzorg
Datum: 14 en 18 december 1920
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 83

[1:1]
Buitenzorg 14 dec. 1920
Beste Jan Piet,
Eindelijk zal 'k er eens toe komen om je te schrijven en je te bedanken voor je
vriendelijk telegram dat je ons, bij ons vertrek uit Amsterdam, zondt. Wij hebben
een verrukkelijke reis gehad en 't leven aan boord beviel mij best. Vooral omdat ik
gelegenheid heb gehad in dien tijd zeven portretten te teekenen en als 'k maar kan
werken voel 'k mij den koning te rijk! Aanvankelijk was 't mijn bedoeling dit gratis te
doen, inderdaad vond 'k er iets minderwaardigs in om geld te accepteeren van
menschen die medepassagiers zijn en waarmeê je dagelijks omgaat. Maar Kraane,
die zooals je wel zal weten, ook aan boord was, vond dit malligheid en bedong voor
r.

r.

mij een goeden prijs. Van hèm, M Roelvink, M Mac Donald en een zekeren heer
Terwogt kreeg 'k opdracht een portret te teekenen van den commandant en deze
was zoo welwillend om mij vergunning te geven te werken op het boven dek bij den
brug waar andere passagiers niet komen mogen. Ik zat daar dus heerlijk rustig en
Marie ging trouw met mij meê
[1:2]
om mijn slachtoffers bezig te houden. Daarna volgden nog een paar heeren en ten
slotte een echtpaar uit Semarang. Als je lang op zee bent wordt het een evenement
als de boot een haven binnenloopt en na Southampton is dat nog vier keeren
en

gebeurd. 1 nov. waren wij te Port Said, den 12

en

in Colombo, den 15

en

in Sabang

en den 18 te Singapore. Ik zal je geen beschrijving geven van die plaatsen, die
alle zeer interessant zijn, maar binnen kort zal je zelf de reis maken en alles met je
eigen oogen zien en dat is beter! In Singapore, nadat wij aan wal waren geweest,
werd 'k op de boot aangesproken door een jonge vrouw die 'k niet zoo dadelijk kon
thuis brengen. En dat is vergefelijk in een absoluut vreemde omgeving en te midden
van zóóveel indrukken! Het was je dochter (die 'k trouwens maar eéns ontmoet
heb). Zij was met haar man te Singapore om met de ‘Hector Treub’ iets later dan
de ‘Vondel’, terug naar Priok te gaan. Je dochter is zoo vriendelijk geweest om onze
passage terug, op de ‘Prins der Nederlanden’ die 19 april (verjaardag van onzen
goeden Allebé) van Priok vertrekt, te verzekeren. Maar, zei ze, 'k heb heb 't zelf
gedaan want mijn man wil geen mis bruik maken van zijn positie, en 'k heb 't gedaan
gekregen! Zij kwam met haar man, die mij
[2:3]
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zeer sympathiek lijkt, ons bezoeken toen wij nog bij onzen vriend de Kruyff logeerden
ij.

om ons dit te vertellen. Bij de talrijke aanvragen die de Maat ‘Nederland’ heeft en
de moeielijkheid om weg te komen, was deze mededeeling voor mij
heerlijk-geruststellend en van groot belang! Je begrijpt hoe zeer 'k de tusschen
komst van je lieve dochter, waardeer!
Den dag van onzen aankomst (20 nov.) heb 'k mij dadelijk in verbinding gesteld
met den heer Teillers, secretaris van den kunstkring. Telefonisch stelde 'k hem voor
hem te bezoeken en dien middag om 6 uur ontving hij ons zeer hoffelijk en vriendelijk.
Maar in Holland heb 'k mij blijkbaar een verkeerde voorstelling gemaakt van dien
kunstkring: mijn bedoeling was een kleine tentoonstelling van intiem karakter te
geven en 'k heb daarvoor zeven schilderijen, vier aquarellen en 20 à 30 etsen meê
gebracht. De zaal van den kunstkring is echter zeer groot, 20 × 10 meter, dus grooter
dan de groote zaal van Arti, en kleinere zalen zijn er niet. Ik vrees dus dat mijn
schilderijen onverrichter zake weer mêe naar Holland zullen gaan! In den loop van
r.

ons gesprek zei mij M Teillers: Het portret van den G.G. moet geschilderd worden
voor zijn vertrek; er is in
[2:4]
Indië niemand die 't kàn, hebt U misschien lust 't te doen? Dan zal 'k er werk van
maken. Ik heb mij dadelijk bereid verklaard. Het gevolg is geweest: onderhandelingen
r.

van M T. met verschillende leden van den Volksraad waarvan hij mij bij
correspondentie op de hoogte hield (wij waren n.l. na 3 dagen in Batavia te zijn
geweest, vertrokken naar Btz.). Alles ging goed; op zijn aanraden telegrafeer 'k naar
Holland om doek (hier is niets te krijgen); de Volks raad stelt 3½ mille disponibel
r.

voor een zittend portret; het is niet uitgesloten, schrijft M T. mij, dat 't ten slotte
wordt een portret ten voeten uit, enz. Plotseling komt er een kink in den kabel! De
Volksraad wil portretten van mij zien, welke sommiteiten heb 'k in Holland geschilderd,
de G.G. heeft 'n Oostenrijksche protegée die zijn vrouw geschilderd heeft enz. Bij
r.

mijn laatste bezoek bij M T., verleden week te Weltevreden wilde hij van mij dat 'k
een Jav. prins, lid v.d. Volksraad, die den meesten tegenstand biedt, ga bezoeken.
Ik doe dat natuurlijk niet en 'k heb den indruk gekregen dat er niets van komt.
18 dec. Het bericht dat ik de opdracht zal krijgen om den G.G. te schilderen staat
r.

heden in de bladen. M T. heeft dan ten slotte niet te vergeefs gewerkt! Intusschen
heb 'k een gedeelte van de portretten in den Volkraad gezien en 'k moet zeggen:
een eer is 't niet om daarbij te hangen! Geen zooveelste rang werk, maar eenvoudig
om niet naar te kijken! Wij wonen nu in 't hotel Bellevue en blijven waarschijnlijk
deze maand hier. Wij hebben 't hier heerlijk en rustig en niet te warm.
[3:5]
Die eerste dagen in Batavia vond 'k vreeselijk en 'k was er niets op mijn gemak.
Den eersten avond woonden wij een gemaskerd bal bij in Concordia en 'k was
verbaasd van de grootheid van zoo'n feest, zooveel beau monde en zoo veel
prachtige costuums in groote verscheidenheid, mooie toiletten, marmeren zalen en
geïllumineerden tuin. Zooiets ziet men in Holland niet! - De heer Teillers liet ons de
beneden stad zien op een auto tocht en bracht ons te voet in verschillende
schilderachtige en arme buurten. Maar de stank was ondragelijk, de warmte
verschrikkelijk en de vuilheid onbeschrijflijk. Hoewel 'k mij heb voorgenomen om
daar de volgende maand te gaan werken miste 'k den moed dadelijk te beginnen
en zijn wij eerst gaan logeeren bij de Kruyff (dien wij in San Francisco veel gezien
hebben). Hier is 't frisch en in 't hotel waar wij de laatste week wonen hebben wij
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een heerlijk uitzicht op de bergen. Het leven hier is zonder luxe en zelfs 'n beetje
primitief; maar 't is best uit te houden. Ik ben nieuwsgierig of Isaac nog komt. Hij zal
hier prachtig kunnen werken, 't straat leven is zoo interessant en 't volk mooi. Ik
voor mij zoek intiemere
[3:6]
maar die zijn niet zoo gemakkelijk en gauw te vinden. Ook mis 'k de handig heid
om gauw iets te maken en ben te veel op mijn gemak gesteld. Maar voor Isaac is
dat wat anders. Wel voel 'k soms spijt dat 'k niet eerder ben gegaan. Wie weet of 'k
ook niet mooie dingen had kunnen maken! Het doel van onze reis is echter niet
geweest om hier te werken en evenmin om schilderijen te verkoopen of tentoon te
stellen. Wij zijn op weg naar mijn zwager die aan den anderen kant van Java, bij
Blitar zijn land heeft en ons daar wacht. Hij woont tamelijk hoog op de Kloet en heeft
ons van den zomer zóóveel verteld van dat grootsche gebergte, dat we na een korte
beraadslaging van ± 15 min. besloten met hem meê te gaan. Ik geloof dat 'k
onbescheiden ben met je zoo lang te schrijven. Maar dat is allemaal door je dochter
die mij zóó deed denken aan haar vader in zijn jonge jaren! Nu, 'k spaar je de rest
- maar 'k moest aldoor naar haar kijken. Deze mist den mail die met de ‘Vondel’
naar Holland gaat, 'k ben net te laat!
Hartelijke groeten, ook aan je vrouw, van ons beiden
je
Wim
P.S. Ik vergat nog je te vertellen dat Breitner, de laatste dagen in Holland, telkens
bij ons is aangekomen om afscheid te nemen; 't deed mij zooveel plezier hem weer
zoo hartelijk te zien!

Willem Witsen aan Willem Johannes Theodorus Kloos
Plaats: Buitenzorg
Datum: 19 december 1920
Verblijfplaats: KB 69 F 22

[1:1]
Buitenzorg 19 Dec. 1920
Beste Willem,
Daar 'k je beloofd heb je eens te schrijven zal ik 't nu maar doen, nu 'k den tijd
heb, want over enkele weken zal 'k, door 't vele werk, wel geen gelegenheid meer
hebben. Ik ben wel bang dat 't je maar matig zal interesseeren en 'k te veel van je
kostbaren tijd in beslag zal nemen, want als 'k eenmaal begin dan schrijf 'k maar
raak! - Wij hebben een buitengewoon mooie reis hierheen gehad en 't leven op
zoo'n boot is, over 't geheel genomen, wel naar mijn smaak. Niet zoo zeer de omgang
met de mede passagiers (wij troffen gelukkig eenige heel aardige menschen aan
boord) maar vooral door de vrijheid die men heeft en het materieel goede en gezonde
leven. Zoo'n reis is 'n prachtige rustkuur! En na al 't harde werken van van den
zomer, kwam mij dat goed van pas. Toen wij dan ook in Indië aankwamen waren
Marie en ik bruikbaar geweest als reclame voor de Maatschappij ‘Nederland’! Ik
vind de zee 'n heerlijkheid - en daar de omstandigheden (mijn doofheid) maken dat

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

'k geen smaak heb in conversatie en 't in mijn aard ligt mij 'n beetje af te zonderen,
heb 'k ontzettend
[1:2]
veel genoten van de voortdurende veranderlijkheid van de zee, die altijd mooi is!
De Noordzee met een geweldige deining en reusachtige grijze golven (wij beiden
hebben geen last van zeeziekte, maar vele passagiers en vooràl dames, kwamen
niet meer aan tafel en bleven onzichtbaar), de Middellandsche zee heel donker
blauw met golven die witte kuiven hebben (wij woonden daar een donder bui bij die
12 uren duurde, 'k heb nooit zoo'n schouwspel gezien!) de Indische Oceaan die
onbeschrijflijk is (waar 'k zonsondergangen zag en heerlijke luchten, zoo mooi als
'k mij niet heb kunnen denken!) ‘O zee’! als 'k 'n dichter was maakte 'k direct 'n
sonnet, maar 'k ben maar 'n schilder! Zelfs de Roode zee (die intusschen heel blauw
is) en die door iedereen wegens de verschrikkelijke warmte wordt gesmaad, vond
'k verrukkelijk! En prachtige dingen hebben wij gezien in de verschillende havens
en die 'k zou willen kunnen beschrijven. (Wees gerust, 'k zal er mij niet aan wagen.)
Port Said in den avond, wonderlijk als 'n droom, - Colombo waar 'k graag had willen
werken, - Sabang waar we 't eerst voet zetten op Ned.-Indisch grondgebied, Singapore dat misschien de mooiste van alles is! Reizen is wel heerlijk! vooral met
zoo'n vrouwtje als Marie die altijd belangstelling heeft en zoo aardig kan omspringen
met die vreemde kereltjes - ze begrijpen haar altijd en hoe ze zich verstaanbaar
maakt is mij 'n raadsel!
[2:3]
Maar dat ik de vele genoegens van 't leven op 'n boot zoo heb kunnen genieten
('k heb ook veel zitten bridgen en schaken) komt ook door de gelegenheid die 'k
had om te werken. Als 'k werk ben 'k altijd gelukkig en 'k heb in dien tijd zeven
portretten kunnen teekenen. Dat begon in de Roode zee, toen 'k buiten kon zitten,
want in zoo'n salon met allerlei menschen om je heen, vind 'k niet zoo prettig. Mijn
eerste slachtoffer was een mooie jonge vrouw, die Marie deed denken aan eén van
haar heel goede vriendinnen. Dat viel nog al goed uit en ze was er heel blij meê
toen 'k 't haar aanbood. Toen kwamen al gauw opdrachten en aanvankelijk wilde
'k 't gratis doen (geld kwesties vind 'k altijd zoo lam!). Maar een goede vriend van
mij, Vattier Kraane, 'n bekende Amsterdamsche Maecenas, vond dat mal (toevallig
een omzetting van lam!) en bedong voor mij een goeden prijs. Hij en drie andere
heeren droegen mij op 't portret te teekenen van den Kaptein (een ruw maar open
en echt zeemans gezicht) en daarna volgden nog vier anderen, zoodat mijn passage
kosteloos is geweest! Zoo iets als 'n reizende muziekant die voor niets meê reist
en nog 'n centje overhoudt! Je ziet ze wel 's in treinen.
[2:4]
Wij zijn nu al vier weken in Indië en al dien tijd hier in Buitenzorg. De eerste drie
dagen bleven wij in Batavia en woonden daar den eersten avond een gecostumeerd
bal bij. Ik was verbaasd door alles om mij heen: een geïllumineerde tuin waar in de
open lucht werd gedanst; 't club gebouw met enorme marmeren zalen; ontzettend
veel beau monde en prachtige costuums en toiletten. Maar wij waren dien dag om
5 uur op geweest en waren doodaf. De volgende dagen hebben wij de beneden
stad gezien die mij geen prettigen indruk gaf: ongelooflijk vuil en stoffig; de stank
was ondragelijk en de warmte verschrikkelijk. Bovendien waren wij toen nog niet
ingeënt tegen typhus & cholera en 'k was erg bang voor infectie. Ik dacht: als heel
Indië zóó is houd 'k 't niet lang uit. Wel waren die buurten heel mooi en 'k ben ook
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zeker van plan, als 't nog mogelijk is, om daar te gaan werken, maar toèn had 'k er
den moed niet voor. Gelukkig was 't in Buitenzorg veel frisscher en langzamerhand
beginnen wij aan 't klimaat te wennen. De volgende maand gaan wij weer naar
Batavia en 'k zie er nu niet meer zoo tegen op om daar aan 't werk te gaan.
Intusschen schijnt er kans te zijn dat 'k 't portret moet schilderen
[3:5]
van den Gouverneur-generaal. De secretaris van den kunstkring, met wien 'k in
Batavia kennis heb gemaakt, vroeg mij n.l. of 'k daar lust in had, dan zou hij er werk
van maken. Ik verklaarde mij gaarne bereid en hij schijnt er toen over gesproken te
hebben. Ik heb nog geen definitieve opdracht maar een dezer dagen stond er een
bericht in de bladen dat ik waarschijnlijk met de opdracht zal worden belast. In
dezelfde editie staat een 20stukje over mij, waarin o.a. wordt gezegd: ‘In W. kunnen
wij bovendien een vertegenwoordiger zien van de sterke groep van voornamelijk
Amsterdamsche kunstenaars waaruit de tachtiger beweging ontstond en de Nieuwe
Gids, waaraan hij een tijd lang mede werkte (!!)
Een groep, die aan Nederland tal van mannen van beteekenis schonk, onder
welke wij nu nog de beste dragers van onze hollandsche kunst traditie aantreffen.
Tijdgenoot en vriend van kunstenaars als van Looy, Bauer, Jan Veth, v.d. Valk,
Isaac Israëls, van Deyssel, Breitner, Kloos en zoo veel anderen, die thans om en
nabij de zestig zijn, begroeten wij in hem gaarne eén van hen, die nog heden de
beste dragers zijn van de Nedl. cultuur op het
[3:6]
gebied van beeldende kunst & letteren.’
Ik schrijf dit niet af omdat mijn ijdelheid zoozeer gestreeld is, maar omdat 'k 't
opmerkelijk vind dat de luister van de N.G. en de roem van mijn geniale vrienden
zóó groot zijn, tot hier in Indië toe, dat zij zelfs mìj, die ongetwijfeld een van de
minsten ben van de genoemde tijd genooten, mede-bestralen! Ik vrees dat die lof,
te klein voor anderen, mij in 't geheel niet toekomt en 't geeft mij een gevoel van
schaamte, alsof 'k zou willen pronken met andermans veeren; maar 'k ben blij dat
de letterkundige beweging van '80 en de groote gaven van mijn vrienden en tijd
genooten, zelfs hier, algemeen erkend worden. Wat over mij zelf verder wordt gezegd
is heel vleiend en vriendelijk bedoeld maar 'k behoef je niet te zeggen dat 'k niets,
absoluut niets gedaan heb om in de bladen genoemd te worden. - Als 'k klaar ben
met 't werk in Batavia, gaan wij de reis aanvaarden naar 't Oosten, waar mijn zwager
ons wacht. Dat is 't eigenlijke doel van onze reis en wij beiden verlangen er naar
om daar te zijn. Waarschijnlijk gaan we in 't voorjaar terug; we hebben tenminste al
passage (men moet er heel vroeg bij zijn) op de ‘Prins der Nederlanden’ die den
en

19 April van Priok vertrekt. Misschien schrijf 'k nog eens, maar 'k heb zóó veel te
doen en wij hebben nog zóó veel te zien!
Met vele, heel hartelijke groeten, aan je drieën, ook van Marie,
als steeds je oude vriend
Wim

[1921]
Samuel Koperberg aan Willem Witsen
Plaats: [Weltevreden]
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Datum: [2x februari 1921]
Verblijfplaats: Witsenhuis, W2141

[1:1]
Geachte Heer Witsen, Hierbij de aanbeveling van den Prangwadono voor Goesti
Djelantik te Karen Cesem; dat U er veel aan moge hebben.
Groeten voor U en Mevrouw
S. Koperberg

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: 9 januari [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Parijs
9 Jan.
Beste Wim,
Ik kreeg je brief uit Buitenzorg hier, ik ben namelijk eenige dagen hierheen gegaan
om mij voor ik jelui ga opzoeken definitief los te wikkelen uit de Westersche hantises.
Nu zul je zeggen hoe meer je je daar uit los wilt maken hoe meer je daarin vast
raakt, maar het is mij toch aardig gelukt. Over een dag of 10 ben ik
[1:2]
weer in d. Haag en ga dan definitief werk maken van een boot. Je zult zeggen
o

waarom dat niet veel eerder gedaan maar 1 wilde ik mij nog niet aan een vasten
datum binden en dan heeft Veth mij een introductie beloofd voor de directeur van
de Nederl. zoodat ik waarschijnlijk niet heel lang zal hoeven te wachten. Het zijn
maar geen praatjes want ik ben werkelijk van plan en heb de grootste lust om te
komen maar voor ik ga moet ik twee dingen
[1:3]
weten, nl. hoelang jelui blijft want dat kun je eenmaal daar, pas goed weten en ik
wil niet de kans hebben jelui mis te loopen, en dan vooral, als ik met het naschuitje
- in de ware zin des woords - kom, bezorg ik jelui dan niet meer last als plezier?
Hierop moet ik natuurlijk een absoluut vertrouwd antwoord hebben en je moet mij
precies zeggen wat je denkt. Zoodra ik weet met welke boot ik kan komen zend ik
een telegram naar Gambar,
[1:4]
vermoedend dat het dan 't beste terecht zal komen. Ik ben hoogst benieuwd wat je
me schrijft over de werk mogelijkheden daar, houd mij vooral goed op de hoogte,
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schrijf altijd naar d. Haag natuurlijk. Spoedig hoor je nader van mij - en ik van jou
natuurlijk.
Ik vind 't een verrukkelijk idee jelui daar te gaan opzoeken en uit die mist en
grauwe duisternis hier uit!!
Hartelijke groeten aan Marie - hoe vindt zij alles?? Laat zij ook een woordje schrijven
- en Schörr van je
Isaac

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 16 januari [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zondag 16 Jan.
Beste Wim,
Met Marie en van Marie de beste wenschen met het nieuwe jaar, dat zoo heerlijk
inzet en je weer als een jonge knaap aantreft. Ik was zeer in mijn schik met je brieven
en heb toen ik dezer dagen mij M.'s verjaardag herinnerde en de onmogelijkheid
voelde om, ware ik niet te laat geweest, jullie te schrijven, aan Mej. Colijn om je
adres verzocht, hetwelk zij mij omgaand deed geworden, met de mededeeling o.a.,
dat zij gezond was.
[1:2]
Jullie bent nu al lang weer op je bestemming en denkt al weder aan terugkeer. Ik
hoop van Blitar nog iets van jullie te vernemen. Het gaat jullie natuurlijk bijzonder
goed en je geniet zeer van al de schoonheden der natuur onder de leiding van den
Heer Schorr, die je wel van mij zult willen groeten.
Jan heeft een les gehad (10 uur per week), hetgeen zeer leerzaam was, maar
dat hij moest laten varen, omdat 't mèt Leiden en - vergeet vooral niet, met den Briel
- niet wel te doen was. Hij verdiende 116 gl. in de maand, waarvoor hij
[1:3]
het een en ander heeft kunnen koopen en zijn academie en reisgelden gedurende
dien tijd betalen, terwijl hij nog wat gehouden heeft voor een excursie van den zomer.
Nu wordt hij, als de begrooting waarin 't voorkomt, wat dat betreft wordt aangenomen,
2 dagen per week assistent tegen 500 gl. per jaar. Met 't werk als zoodanig is hij al
begonnen op avontuur. Verder is er al van Juli af sprake, dat hij een beurs krijgt van
1000 gl. Alleen laten de betrokken curatoren die 't legaat beheeren, steeds na te
vergaderen! Zoodat dit onveranderd in de lucht blijft hangen.
[1:4]
Ik ben in correspondentie met Mevrouw Feekes om haar hulp te krijgen dat Jan in
combinatie met Nettie wat minder als nu eens in de 14 dagen (b.v. eens in de 3
weken) naar den Briel gaat, nog al van Zaterdag t/m Maandag. Dat maakt, dat hij
niet op zijn verhaal komt. Hij is nu door omstandigheden 3 weken hier en komt dan
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weder ouderwetsch in zijn studie. Mevrouw Feekes is echter van meening dat een
jongen van 22 jaar dat zelf moet weten! Zoo redeneerend, vindt je goed, dat iemand,
mits meerderjarig, zich opknoopt! Er komt nog bij, hetgeen ik nu Mevrouw gezegd
heb,
[2:5]
dat, hoewel ik zelf bij ondervinding weet, hoe goed haar gasten 't hebben, Jan van
den Briel altijd moe, met dikke oogen en rugpijn terug komt en hij een paar dagen
noodig heeft weer gewoon te zijn. Dit heb ik nu al zoo dikwijls gezien. Jan is fel
tegen beperking, maar ik geloof dat de zaak heel anders zou worden als Nettie het
hem zeggen zou. Ik wil nu dat haar moeder mij daarin helpt. Veel aanrakenspunten
hebben we niet, maar ik heb geduld en ben niet licht ontmoedigd. Ik zal met Marie
- in dat opzicht van groot inzicht - voor hetgeen het beste voor Jan is, blijven ijveren.
En ten slotte denk ik, dat hij
[2:6]
wel mede zal gaan. Van de week heeft hij 't heerlijk; ouderwetsch, stapels dikke
boeken en gelijkmatige gehumeurdheid. Hij heeft een lange onderzoeking achter
den rug die hij op voorstel van zijn prof. in 't Duitsch heeft uiteengezet en aan een
Duitsch tijdschrift zal zenden. Hij doet veel aan laboratorium-werk. Dat houdt 't
doctoraal denk ik op, maar hij beloofde 't volgend voorjaar te doen en dan daarna
de promotie. En dan 't huwelijk. Moge hij nog iets van de wereld zien!
Wat Wim betreft, hebben we een dezer zondagen een heerlijk dagje gehad. Hij
was er in lang niet geweest, want hij had zijn kerstvacan[2:7]
tie besteed met naakt model te teekenen met een paar anderen, bij zich thuis. Met
't schilderen is hij niet gelukkig. Na een paar jaartjes, zegt hij, zal dat wel beter
worden. Verder is hij aan ets bezig en moet voor nieuw St. Lucas wat maken. Hij
hoopt er op eenige bestelde portretten te teekenen en in de groote vacantie naar
Parijs te gaan, ditmaal niet om musea te bezoeken, maar uitsluitend op straat te
teekenen. We moeten dit nog afwachten.
Heb je wel eens de brieven van v. Gogh gelezen? Marie leest ze van a tot z (3
deelen). Het is anders geen lectuur voor een moeder van een aanstaand schilder.
Wat heeft die
[2:8]
een misere gehad. En wat zijn sommige gedeelten mooi. Maar ook wat een
getheoretiseer soms.
Nu beste Wim, het gaat ons goed. Ik werk hard en nader 't pensioen en als ik 't
overgeef, is 't alles zoo goed mogelijk opgeknapt en zal men 't wel weer anders in
elkaar zetten.
Hoe gaat 't toch met Isaac? Is hij in Indië? Na een vriendelijk briefje waarop ik
antwoordde, heb ik niets meer van hem gehoord.
De groeten van allen ook voor Marie
Jan

Willem Witsen aan Isaac Israels

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Plaats: Weltevreden
Datum: 17 januari 1921
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
Weltevreden
17 Jan. 1921
Allerbeste Isaac,
Gisteren avond kwam je brief en nu weet 'k niet of je, na ontvangst van mijn
vorigen uit Buitenzorg (in 't laatst van Nov.), dadelijk op reis bent gegaan. - Dan zou
en

je over 'n dag of 14 al hier kunnen zijn. Misschien al eerder want den 22 komt er
weer 'n boot aan. Enfin, we zullen zien. Maar als je dezen krijgt in den Haag (dat
zal zijn in de derde week van februari) is 't niet meer de moeite waard, want wij gaan
in April weer hier van daan. Je zou dan nauwelijks hier kunnen zijn. Intusschen is
't geen bezwaar voor jou dat wij dan weg zijn. Ik zou je zeker aanraden tòch te gaan,
want je zoudt hier prachtige dingen maken niet alleen, maar 'k geloof stellig, dat je
o

tocht 'n tocht van triomf zou zijn! Voor mìj is dat heel iets anders 1 omdat ik geen
o

Isaac Israëls ben en 2 omdat 'k stelselmatig alles ontloop dat tot succes zou kunnen
voeren. Dat ik het portret van den Gouverneur Generaal moet schilderen is buiten
mijn toedoen. Ik heb daar geen stap voor gedaan; integendeel heb 'k mij dadelijk
terug getrokken toen er in de kranten stond dat Gabrielse 't zou doen. Maar Teillers,
de secr. van den kunstkring
[1:2]
zei dat er geen kwestie was van 'n ander en dat Gabriëlse dat zelf in de krant heeft
gezet! In ieder geval heb 'k de opdracht van den Volksraad gekregen en verleden
week ben 'k in Btz. geweest, om alles met den G.G. te bespreken. Ik ben toen 'n
uur met hem bezig geweest en hij moest alles weten: hoelang 't zou duren, welke
uniform en welke ordeteekenen hij zou dragen (ik heb die op zijn verlangen
uitgezocht) en welken achtergrond 'k zou maken. Hij wil absoluut dat 'k de Salak
achter hem schilder (een bekende berg in Buitenzorg) en toen 'k hem vroeg of hij
dan kon poseeren met de Salak als achtergrond ('k dacht aan 'n plein air portret),
zei hij dat dit onmogelijk was, want de Salak is nergens uit 't paleis te zien. (?) ‘Maar
in 't park kunt U hem zien en vroegere schilders maakten toch ook wel
gefantaseeerde achtergronden’ en toen wees hij op 't portret van Willem III van
Pieneman. Het is nu afgesproken dat 'k 31 Jan. zal beginnen; hij kan niet langer
poseeren dan 1 of 1½ uur! Op die manier zal 'k wel 14 dagen noodig hebben. Ik
vind 't 'n corvée maar 'k krijg er ƒ 3 500- voor 1.30 × 1 meter. Wij logeeren nu al 'n
paar weken bij mijn ouden vriend Wiessing ('k weet niet of je hem kent) die in 'n
groot huis woont met 12 bedienden die allemaal op 't erf wonen met hun vrouwen
en kinderen; 'n heele kolonie. Van morgen heb 'k in de beneden stad gewerkt in 'n
ontzettende warmte en ondragelijken stank; twee uur lang, maar al dien tijd stond
de auto van Wiessing 'n eindje verder
[2:3]
te wachten; want 't is heel ver en 'k zou er niet kunnen komen, door 'n doolhof van
vuile straatjes. Ik heb 'n programma in mijn hoofd van 'n minimum werk, net genoeg
om niet belachelijk te zijn als 'k uit Indië terug kom. Maar 'k ben niet gegaan om te
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werken en ben bovendien gemakzuchtig; en om 't hier uit te houden (met werken)
moet men heel energiek zijn of gemakkelijk werken.
Indië is veel meer iets voor jou dan voor mij en 't beste bewijs is dat 'k telkens
aan je denk als 'k wat zie. Had 'k maar wat van je handigheid! Voor iemand die
figuur schildert is 't hier 'n paradijs. Allerlei prachtige typen van verschillende
nationaliteiten zoowel mannen als vrouwen. Maar 't mooiste dat 'k hier gezien heb
was verleden week in Solo, aan 't hof van den Prangwodono. We hebben de feesten
bijgewoond die hij gaf ter gelegenheid van het huwelijk zijner dochter. We zijn vijf
keeren in drie dagen de gasten geweest op 't paleis en eén avond hebben we de
voorstelling zien dansen uit de oud Javaansche legenden waarin behalve de
danseressen en dansers van den Prangwodono, ook familie leden van hem optraden
en dat waren niet de minsten! 't Duurde van 8 - 1 uur, begeleid door 'n reusachtige
gamalan, maar 't was heel boeiend en prachtig. Wat 'n stijl! en wat 'n costuums!!
[2:4]
Onderwijl werd door ontelbare bedienden een souper rond gediend (o.a. 'n rijst tafel
schotel) en verschillende dranken. Er waren ± 7 à 8000 menschen. Maar 't meest
interessante vond 'k den volgenden ochtend toen de Prangwodono ons ontving in
de voorgalerij van eén van zijn bijgebouwen. Dat was 'n intiem feest, waarbij weinig
Europeanen tegenwoordig waren. De Prang liet toen 3 danseressen dansen en
kwam naast mij zitten en vroeg hoe 'k 't vond; en toen 'k mijn bewondering uitsprak
zei hij: ‘als U ze schilderen wilt zijn ze tot uw dispositie’. Stel je voor dat jij in mijn
plaats geweest was! Wat had je daar prachtige dingen kunnen maken! De
achtergrond was de gamalan en daar achter 't voorplein, vol volk, met veel zon. Ik
had niets bij me en kon op zijn voorstel niet in gaan! Hij was toen zelf in Javaansch
costuum en 'k had hem nog liever willen schilderen, want hij heeft 'n mooie kop en
dat rijke costuum stond hem wonderlijk goed. Ik heb, geloof ik, aan Correa
geschreven over die feesten, 'k zal 't dus niet herhalen. 't Is nu bed tijd, d.i. half drie
in den middag en we moeten 'n paar uur slapen. Later schrijf 'k meer. Als 't portret
van den G.G. af is, half febr., gaan we eindelijk naar Zach! Dan zijn we al over de
helft van ons verblijf. - Als je nog komt breng dan van alles meê, er is hier niets te
krijgen. Voor míjn werk heb 'k gelukkig genoeg. Jammer dat 'k niet jonger ben, 'k
zou hier graag 'n jaar of 5 gewerkt hebben!
Hartelijke groeten ook van Marie (ze is hier zoo gewoon of ze haar heele leven hier
is geweest!)
je
Wim
L.I. Denkelijk komen we volg. winter terug, ik zou graag hier blijven, want ik bemin
de Roode Zee niet erg, hier is het veel beter zelfs in
[2:3]*
Batavia. Voor jou is het een pracht land. Kom dus of ga met ons. Zinken koffers of
kisten met zink van binnen zijn 't beste. Open jasjes bevallen W. veel beter dan
dichte & staat veel gekleeder. Boorden worden hier geweldig mishandeld, dus neem
daar veel van mee. - Groote
[1:1]*
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doeken zijn niet te krijgen, dus neem daar ook veel van mee. Wat zal je een prachtige
dingen hier maken, ik verlang zoo dat je gauw komt of hoop dat we anders
gezamenlijk gaan den volg. keer.
Dag beste
t. à t.
M

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 25 januari 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 25 Jan. '21
Beste Wim, Met je brief van 14 Dec. uit Buitenzorg, dien ik gisteren ontving, heb je
me allemachtig veel plezier gedaan. Ik ben erg blij, dat het je zoo goed gaat, en dat
de reis je in meer dan een opzicht bepaald voldoening brengt. Dat de bootreis je
wel beviel, verwondert mij niet. Ik ben natuurlijk nooit zoo lang op een schip geweest,
maar de negen dagen op den Atlantischen Oceaan, dien ik vier keer heb
meegemaakt, vond ik telkens heerlijk. Ik ben er ook altijd toe gekomen om aan boord
portretjes te teekenen en dat geeft dan een groote vervulling. Dat men zich voor
dat werk best kon laten betalen, heb ik toen ook wel eens bedacht, maar ik ben er
nooit toe gekomen. - Toch is het heel plausibel het te doen, en men haalt er allicht
zijn overtocht vrij meê.
Dat je op Singapore mijn dochter ontmoette, had zij mij al geschreven. Ik ben erg
blij dat je haar aardig vond, en dat zij wat voor je heeft kunnen doen. Ik wist
[1:2]
haast zeker, dat dit wel het geval zou wezen.
Dien secretaris van de Kunstkring kende je zeker via Chap? Dat hun zaal zoo
groot is, zou ik ook niet verwacht hebben. We hebben hier toch maar een vage
voorstelling van Indië. Dat je den Landvoogd zult schilderen (of nu waarschijnlijk
zelfs al wel geschilderd hebt,) vind ik verbazend aardig. Het statieuze wat zulk een
portret moet hebben, zul je best aankunnen. En met je plechtig zwijgend optreden
zal je de omgeving van den vice-koning wel weten te imponeeren. Het is een geval
dat je niet hebt kunnen verwachten, maar dat een pretttig iets midden in je reis zal
uitmaken. Zich voor een bepaalde opdracht inspannen, is altijd het beste om op te
leven.
Isaäc heeft er aldoor over gepraat ook naar Indië te gaan, maar hij is per slot, op
aansporen van Bauer, die in Parijs was, dáárheen getrokken, en is nu pas, via
Londen, weer teruggekomen.
[1:3]
Gisteren schreef hij mij, hoe ook de directeur van de ‘Nederland’ heet, die mij beloofd
had, hem eventüeel een goede hut te bezorgen. Maar ik heb hem zooeven
geäntwoord, dat de Heer Overwald (die was het) juist verleden week zelf naar Indië
vertrokken is. Ik kan hem nu, als hij het wil, wel weer bij een anderen directeur
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recommandeeren, maar met Overwald was het allemaal zoo mooi ingeleid. Isaäc
is, omdat hij alles zou kunnen doen wat hem invalt, dikwijls te besluiteloos.
Diepenbrock is geruimen tijd erg lijdend, en gisteren hoorde ik zelfs dat hij ‘bediend’
is. Het is geloof ik vooral een sterke moreele depressie, en ik kan niet nalaten nog
te hoopen op zijn herstel. Maar zijn vrouw vreest het ergste.
Dat Breitner vóór je vertrek nog herhaaldelijk bij je was, doet me genoegen. Hij
is ten slotte meer tegen zichzelf dan tegen anderen. We hebben voor Fons
[1:4]
die erg in zorgen zat, ook nog een fonds bijeengebracht. Een kleine 30.000. Mocht
hij bezwijken, dan laat hij dat toch zijn vrouw en kinderen na.
De jonge Hofker is nu op de schilderklas en zit op mijn college. Hij heeft een
aardig gezicht, maar er ligt in de verschijning wel iets overmoedigs. Hard fluitend
loopt hij op den gang langs je heen!
Ik denk dat je daar op Oost Java, en misschien op Bali nog wel mooie motieven
zult vinden om naderhand in Holland etsen van te maken, - en ik ben er benieuwd
naar.
ste

Dat je op je 60 verjaardag uitkneep, speet mij voor ons omdat we allen je graag
wat hartelijke vriendschap betoond hadden, - maar ik begreep het best. Isäac, Bauer
en ik hebben een eedgenootschap gesloten om ons nooit eenig jubilee te laten
aandoen. Dat is wel in jouw geest.
Wees, ook namens mijn vrouw, en met Marie, hartelijke gegroet van
je ouden vriend
Janpiet
Dat mijn dochter je aan mij deed denken, verheugt me. Maar zeg, ik ben nooit zoo
argeloos levenslustig geweest!

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 2 februari [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Koninginnegracht 2, Den Haag]
2 Febr.
Beste Wim,
Als je deze krijgt is het dus al lang en breed gedecideerd of ik jelui nog in Indië
zie. Misschien heb je niet begrepen waarom ik je nog seinde, daar ik toch door
Correa wist dat je al je retour voor half April genomen had.
Maar er was - of is! - nog één kans voor mij en dat is: dat ik denk dat je, door
[1:2]
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je portret van den G.G. misschien zóó in de bestellingen komt dat jelui wellicht besluit
pas later te gaan. Van jelui plaatsen op de boot kom je natuurlijk, gemakkelijk genoeg
af eventueel.
Thàt would be my chance.
Je zult zeggen waarom zoolang gewacht en niet veel eerder gekomen maar ik
voel me eigenlijk nu pas geschikt om er serieus werk van te maken. Ik zou het
eenvoudig heerlijk vinden als wij er
[1:3]
met zijn drieën nog konden zijn, en het zou juist je ware zijn als ik nu kwam, nu jelui
er al een beetje geacclimatiseerd zijn en je je groote werk van den G.G. klaar hebt.
Mais voilà. Ik vrees dat het té mooi is om werkelijkheid te worden, dat jelui per
slot van rekening, misschien ondanks alles, gewoon naar je home terug verlangt.
Maar wie weet, denk ik. Je begrijpt dus nu waarom ik telegrafeerde,
[1:4]
aprestout hoor ik meer van je door de vrienden dan van je zelf (maar ik begrijp best
dat je ze allemaal een beurt moet geven!). Wat mij frappeerde was dat je 't doek
voor den G.G. in Amst. moest bestellen. Dus is er geen materiaal in Indië te krijgen
en moet men alles mee nemen - het is wel héél belangrijk om dat te weten.
Nu - ik ben wel heel erg benieuwd welk antwoord ik van je op mijn telegram krijg.
Ik zond dit vanmiddag. Als 't antwoord gunstig is - dat jelui er nog langer blijft - ga
ik onmiddelijk met een introductie van Jan Piet naar een van de Directeuren van de
Maatsch. Nederland. Maar zou 't al te mooi zijn???
Hartelijke groeten ook aan Marie
van je
Isaac

Louise Wiessing-Treub aan Willem Witsen
Plaats: Weltevreden
Datum: 4 februari 1921
Verblijfplaats: Witsenhuis, W2141

[1:1]
Weltevreden, 4.2.'21.
Beste Witsen,
Hiernevens, met veèl dank, het toestel terug. We hebben er een 24 kiekjes mee
gemaakt en hopen het nu wat te kennen. Ik sluit bij het pakje in de lapjes voor de
mantel van Marie, die de Chinees gisterenmorgen bracht.
[1:2]
En verder stuur ik je de kiekjes, vind je ze niet aardig? Ik zal in Solo betere afdrukjes
laten maken en er dan aan den heer Mendes sturen. Het speet me, dat ik niet wist,
dat je de afdrukjes van jouw film Woensdagmorgen al bij je had, ik had de kiek van
ons tweetjes
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[1:3]
graag gezien! Kees en ik danken je hartelijk voor je vriendelijk schrijven, vanmorgen
ontvangen. Heerlijk dat je het portret van den G.G. met genoegen begon. Onze
portretten heb ik in de hangkast in de logeerkamer gezet, dat leek Kees de beste
plaats en er staan drie blikken ongebluschte
[1:4]
kalk bij om te zorgen dat de kast goed droog is.
We verheugen ons op Djocja, ons plan is Maandagmorgen te vertrekken en 18
Februari vanuit Semarang met de de Wit weer naar huis te gaan. Als die sultan nu
voòr dien tijd maar het kratonfeest geeft! - De Prangwadono vroeg ons in Solo te
logeeren, als daar een wajangavond aan vast zit vinden we het best!
Ontvangt samen onze beste groeten
je
Louise.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: Buitenzorg
Datum: 9 februari 1921
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 41

[1:1]
Buitenzorg 9 febr. 1921
Beste Mau,
Als je dezen krijgt, hoop 'k dat je talrijke beslommeringen je 'n beetje met rust
laten. Men zegt dat na een tijd van regen, de zon wel weer eens doorbreekt. Ik hoop
van harte dat dit voor jou 't geval moge zijn!
Marie laat je hartelijk groeten. Zij loop hier rond alsof ze haar heele leven in Indië
heeft doorgebracht. - En toch is 't verschil met Europa groot; grooter inderdaad dan
'k dacht en letterlijk niets heeft 'n zelfde aspect of 'n zelfde smaak. Amerika is ook
wel anders maar verschilt niet half zoo veel. De eerste dagen vond 'k dan ook
verschrikkelijk en toen 'k dat gewaar werd had 'k wel dadelijk op een boot willen
stappen, terug naar Holland, zooals mij verteld is dat mijn collega uit den Haag, van
der Maarel, deed, toen hij in Algiers aankwam en geen hollandsche haring kon
krijgen! Batavia was zoo vreeselijk warm en men bracht mij in allerlei buurten, voor
de schilderachtigheid, waar nooit 'n Europeaan komt, gewoonlijk; en 't was er zóó
vuil en de stank was zoo ondragelijk, - de bijna naakte koelies suggereerden zoo
veel besmettings eventualiteiten, dat mij den moed ontbrak om, zooals van mij
verwacht werd, daar met enthou[1:2]
siasme te gaan werken en 'k voelde me meer dan onbehagelijk! Intusschen moet
'k je dadelijk zeggen dat zes weken later, 'k in die zelfde buurten zeven dagen, en
met groot plezier, gewerkt heb. Je vindt wel eens doode ratten en allerlei tuig en
vuil op je weg, maar men went aan alles, zelfs aan dien stank, ten minste zooveel
dat werken wel te doen is. Ik had 't echter niet kunnen doen - vooral niet op mijn
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leeftijd als men 't mij niet gemakkelijk had gemaakt. Ik werd gebracht in 'n auto die
op mij wachten bleef en als 'k 'n paar uur had gewerkt, stapte 'k in en reed naar
huis. Loopen in Batavia is trouwens niet te doen behalve voor heele jonge mannen
en natuurlijk voor de inlanders, door de vreeselijke warmte die je je energie ontneemt
en ontzettend afmattend is. Wij logeerden bij mijn vriend Wiessing, dien 'k ongeveer
20 jaar geleden door Arthur van Schendel leerde kennen. Het kiekje dat 'k hier insluit
is speciaal voor jou gemaakt op verzoek van Mevrouw Wiessing die 'n oud leerling
van je is. Zij is - voor 't geval je haar niet mocht herkennen - Louise Treub, de dochter
van prof. Hector Treub. Zij wonen heel mooi in Weltevreden in 'n groot en smaakvol
ingericht huis, met 12 bedienden en 'n chineeschen kok die verrukkelijk kookt en
onuitputtelijk is in 't verzinnen van telkens nieuwe en voortreffelijke gerechten. Ook
was er 'n nachtwaker, 'n Engelsch Indiër, met 'n rooden tulband en in zijn hand 'n
vervaarlijke knuppel om eventueele liefhebbers van inbreken zooals er velen in Bat.
zijn, hun lengte in hun
[2:3]
breedte te slaan. Wij hebben daar 4 à 5 weken gelogeerd en in dien tijd heb 'k drie
portretten geschilderd behalve mijn werk in de beneden stad. Sints 'n week zijn wij
nu hier, waar 'k, in opdracht van den Volksraad, bezig ben 't portret te schilderen
van den Gouverneur-Generaal. Het bezwaar is - voor mìj - dat Z. Ex. 't ontzettend
druk heeft en maar eén uur per dag kan poseeren. Op zijn verlangen schilder 'k
hem staande, in witte uniform met vele ridderorden. Het wordt 'n tamelijk groot
portret, kniestuk, en 'k werk met veel entrain, want hij heeft 'n flink en rustig uiterlijk,
en is inderdaad 'n interessante persoonlijkheid. Ik heb daar 'n groote lichte kamer
met hooge open slaande deuren en 'n balcon, met 'n verrukkelijk uitzicht op 't park.
Ik hoop nu maar dat 'k er 'n mooi portret van maak. Zoodra 't klaar is komt er in
Batavia 'n tentoonstelling van mij in den Kunstkring. Ik heb eenige schilderijen,
aquarellen en 'n kleine collectie etsen meê genomen uit Holland, en daar komen
nu de portretten bij. Zelf zal 'k die tentoonstelling niet zien want wij gaan Oostwaarts
over Bandoeng, Semarang en Soerabaja, naar de Kloet waar 'n broêr van Marie
woont en die ons allang verwacht. Ik neem ook geen
[2:4]
bestellingen meer aan want dan komen we er nooit en kan 'k wel aan den gang
blijven. We hebben al passage terug in April, op de Prins der Nederlanden. En we
zouden ook graag nog naar Bali! - Indië is 'n pracht land en 't volk is mooi
(schilderachtig) en sympathiek. Maar 't is ontzettend primitief! Het reizen in de treinen
is verschrikkelijk. Wij zijn naar Djokja en Solo geweest, met Wiessing en zijn vrouw.
We moesten toen om 5 uur op en waren 's av. om 7½ in Solo. Bij aankomst moet
men dadelijk naar de badkamer; de kleêren die je aanhadt kun je niet meer dragen
en je haren, vol stof, zitten op je hoofd als 'n muts. Kaal hoofdige heeren hebben 't
in zoo'n geval gemakkelijk, maar zoover heb 'k 't nog niet gebracht! Als gasten van
Wiessing hadden ook wij een invitatie gekregen om de feesten bij te wonen die de
Prang wodono, eén van de 4 Javaansche vorsten, bij gelegenheid van 't huwelijk
van zijn dochter, gaf. Wij zagen daar prachtige dingen, buitengewoon interessant.
Maar wij sliepen maar 4 uur per nacht en dat is, op mijn leeftijd, te kort. Marie is
zooveel jonger en, voor 't oogenblik, sterk en gezond, gelukkig. Nu, beste Mau,
houd je goed! In Juni hoop 'k weer beschikbaar te zijn voor 'n ontmoeting die verleden
jaar, zeer tot mijn leedwezen, mislukt is!
Onze beste wenschen voor je welzijn en vele hartlijke groeten van ons beiden. Tot
weerziens!
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je
Wim.

Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr aan Isaac Israels
Plaats: Buitenzorg
Datum: 10 februari 1921
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
Buitenzorg 10 febr. 1921
Beste Isaac,
Zooeven lagen wij in bed en zouden ons middag dutje beginnen - inderdaad was
'k juist onder zeil - toen er op de voorgalerij aan de deur werd getikt. Marie wilde
dadelijk opstaan maar was niet presentabel, zoodat ik in mijn pyama eens ging
kijken. Een inlandsche jongen overhandigde mij een telegram dat 'k wegens
verminking aanvankelijk niet begreep, maar ten slotte toch kon ontcijferen. Ten
minste als 'k mij niet vergis bied je aan werk te maken van passage indien wij ons
verblijf hier verlengen. Kijkende naar den datum, vond 'k 3/1 dat niet veel anders
kan beteekenen dan 3 Januari. Het was nageseind uit Blitar. Maar zelfs aangenomen
dat 'n fout meer niet mis plaatst is in zoo'n cacografie, en dat 't dateert van 3 febr.
antwoord 'k maar niet telegrafisch om de verwachting niet te vergrooten en omdat
't er heelemaal niets toe doet. Ons verblijf in Indië te verlengen is al dikwijls besproken
maar 'k heb nu al passage op de Prins der Nederlanden en het handgeld gestort.
Als 't huis in 't Oosterpark en Marie Colijn geen beletsel waren zou 'k wel 'n paar
jaar hier willen blijven. In de omstandigheden zooals wij nu eenmaal zijn vind 'k 't
beter om terug te gaan. Jammer dat je niet dadelijk bent
[1:2]
meê gegaan! 't Is 'n land veel meer voor jou dan voor mìj - je zou hier schitterende
dingen maken! Ik schreef je dit al, geloof 'k.
De groote man hier, waar iedereen over spreekt is 'n Kav[xxxx[?] zooals er
misschien geen in Holland is, - ten minste niet met die allure en met zoo'n succes.
In 'n kunsthandel in Batavia (eigenlijk boeken winkel) zag 'k schilderijen van hem
zoo ongegeneerd slecht dat je er niet naar kijken kunt. Ik heb mijn uiterste best
gedaan om er iets in te ontdekken, al was 't maar iets aardigs van kleur of van doen
- maar 't is me niet gelukt. En dan moet je die prijzen zien, daar val je gewoon van
onderste boven. Ik hoorde laatst dat hij voor 'n firma in Batavia 'n schilderij gemaakt
had van de haven van Priok met de bergen die in 't Oosten liggen in 't Westen of
omgekeerd, in ieder geval zóo als niemand 't kon zien. Toen de heeren van die
firma op z'n atelier kwamen kijken, bleek 't dat hij de opdracht verkeerd had begrepen,
maar hij zei: ‘komt U dan morgen maar terug’ en den volgenden dag stond er weer
'n schilderij van 'n paar meter naast 't andere, en hij verkocht ze beide. Dat werk
zou in Holland op geen enkele tentoonstelling worden aangenomen en die man is
o.

hier n 1. Het is jammer dat zoo veel knappe jongens (vergeleken bij hem) die in
Holland 'n mager bestaan hebben, niet naar Indië komen. Voor schilders lijkt 't mij
hier 'n goudmijn. Ik zou, als 'k wilde, hier heel wat kunnen verdienen maar daar voor
ben 'k niet gekomen en als 't portret van den Gouverneur Generaal klaar is neem
'k geen bestellingen meer
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[2:3]
aan. Die arme Zach zit op de Kloet maar naar ons uit te kijken. Hij schreef laatst:
‘Ik zou mij zelf wel kunnen oorvijgen dat 'k jullie niet dadelijk heb meê genomen’.
Einde dezer maand hoop 'k, dat we eindelijk oostwaarts trekken. Ik zal mijn
tentoonstelling te Batavia zelf niet zien en zooals je weet: ‘les absents ont toujours
tort’! Men moet 't succes hier naloopen en dat doe 'k niet. Ga liever naar de Kloet!
- Ik heb Nieuw uitvoerig geschreven zoowel over mijn werk in Batavia, als over 't
portret van den G.G. Als 't je interesseert zal hij je dien brief zeker laten lezen. Ik
ga elken ochtend om 8½ of 9 met 'n delemannetje naar 't paleis. Dat zijn kleine
rijtuigjes op twee wielen met 'n heel klein paardje, bestuurd door 'n inlander. En als
'k het hek in rijd van 't park, komt me altijd 'n ouwe Javaan in donkerblauwe uniform
maar met hoofddoek en op bloote voeten, tegemoet en doet heel gewichtig en
barsch, alsof hij me er zoó weer uit zou zetten. Die Cerberus weet blijkbaar niet hoe
ridicuul hij is en 'k lach maar zeg niets - hij moet me toch nu al kennen - en dan slaat
hij aan en zegt den inlander, die kennelijk veel respekt voor hem heeft, door te rijden.
En als 'k bij 't adjudanten gebouw uitgestapt ben, begint 'tzelfde spelletje met 'n
inlandsche schildwacht met de bajonet op 't geweer, maar 'k neem er niet de minste
notitie
[2:4]
van en loop door, de trappen op van 't paleis langs de adjudanten die mij kennen
en groeten en ga aan 't werk. Ik moet zorgen dat alles kant en klaar is voór de G.G.
binnen komt, om geen minuut te verliezen. Klokslag half 10 komt hij binnen en staat,
op de minuut àf, tot half elf. En om niet verrast te zijn dat hij, midden in 't werk,
plotseling weg wandelt, leg 'k, evenals hij 't doet, mijn horloge naast me. Ik heb nog
nooit zoo'n groot en licht atelier gehad en nog wel met 'n marmeren vloer. Veel
afstand om 't werk te zien, dat is 'n goed ding! Het doek heb 'k nog net (de laatste
1½ meter) kunnen krijgen in Soerabaja (telefonisch), het raam is gemaakt door 'n
chinees, van djatihout, en de ezel, 'n driepoot, heb ik ter leen van den kunstkring, alles is zeer gebrekkig! Je kunt hier absoluut niets krijgen! Gewoonlijk werk 'k door
als de G.G. mij in den steek laat, er is zooveel te doen, en de galons en de
ridderorden (8 in aantal) moet 'k schilderen op, wat ZEd. noemt, 'n ‘mannequin’
maar 't is niets als 'n kleereknecht, 'n T vormige staak, waarop de uniform hangt als
'n vogelverschrikker. Hij wou ook dat 'k de uniform schilder op die ‘mannequin’ maar
'k heb hem van daag beduid dat hij ook, behalve kop en handen, 'n lichaam heeft.
Ik ben benieuwd of hij morgen wil staan voor de uniform, maar hij is zeel welwillend
en 't zal wel losloopen. Marie maakt 't best! Ze heeft superbe chineesche jassen
gekocht en ook veel gekregen! We brengen mooie dingen meê.
Met hartelijke groeten van ons beiden
je
Wim.

[1:1]*
L.I. Het zou heerlijk zijn om langer te blijven maar ik kan er W. niet toe bewegen hij
wil liever van den zomer in Holland zijn. 's Winters wil hij niet thuis komen, dus dan
zouden we 1½ jaar weg moeten blijven. In Welte[2:3]*
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vreden was ik heelemaal niet tevreden, hier is het veel prettiger & van Oost Java &
Bali stel ik me het mooiste voor. Ik kan me begrijpen dat mijn broer niet terug wil,
als het W. daar meevalt, zullen we nog wel eens teruggaan. Jij moet in ieder geval
gaan met of zonder ons.
Je liefh.
M

Willem Witsen aan Pangeran Adipati Ario Praboe Prangwadono
Plaats: Buitenzorg
Datum: 1 maart 1921
Verblijfplaats: Archief Mankunagaran, Surakarta (Indonesië);
privé-correspondentie Mankunagoro VII

[1:1]
Buitenzorg
1 Maart 1921
Aan den Pangeran Adipati Ario Praboe
Prang wodono te Soerakarta
Hooggeachte Pangeran,
Door den heer Koperberg kwam ik in het bezit van de vriendelijke introductie van
Uwe Hoogheid, bij den Stedehouder van Karangasan, I Goesti Bagoes Djlantik,
Bali. Bij dezen neem ik de vrijheid U mijn hartelijken dank aan te bieden, met de
verzekering dat ik op hoogen prijs zal stellen van deze introductie gebruik te maken.
Tevens heb ik de eer U mede te deelen dat het portret, bestemd voor den
Volksraad, van Z. Ex. den Gouverneur-Generaal, heden verzonden is naar den
kunstkring te Weltevreden, waar het een tiental dagen zal worden tentoongesteld.
Tot mijne vreugde heeft Z. Ex. mij te kennen gegeven dat hij het portret zeer
geslaagd vindt.
Ik hoop dat U gelegenheid zal hebben het daar, of in den Volksraad, te zien en
dat het ook Uwe hooggewaardeerde goedkeuring moge verwerven.
Ten slotte zij het mij vergund U hartelijk
[1:2]
te danken voor de onvergetelijke dagen die mijne vrouw en ik mochten doorbrengen
in Soerakarta, bij gelegenheid van het huwelijk van Uwe dochter - dagen die zeker
tot de aangenaamste herinneringen zullen behooren, die wij naar Holland mede
nemen van het schoone Java.
Ik heb de eer te zijn,
Hooggeachte Pangeran,
met hartelijke groeten ook namens mijne vrouw, en mijn respekt aan Hare
Hoogheid de Ratoe,
uw zeer dienstwillige
W. Witsen

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
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Plaats: Gambar (Ned. Indië)
Datum: 9 maart 1921
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 84

[1:1]
Gambar 9 Mrt. 1921
Beste Jan Piet,
Gisteren zijn wij eindelijk op de plaats van onze bestemming aangekomen na een
zeer vermoeiende en lange reis. Ik vond hier je brief dien 'k maar dadelijk even ga
beantwoorden. Het deed mij zóoveel plezier - behalve nu dat 't bericht omtrent Fons
mij diep trof. Ik hoop van harte dat hij er weer boven op komt! Die beste goede Fons
- we hebben wel niet altijd elkaar begrepen, ten minste hij míj niet, - maar 'k ben
dan ook, en weet dat zeer goed, 'n raar misbaksel - maar 'k heb toch altijd heel veel
sympathie voor hem gehad. - Tijdens ons verblijf te Weltevreden, - waar we 4 weken
logeerden bij Wiessing, en waar 'k 'n 4 tal portretten heb gemaakt, n.l. drie
geschilderd en eén geteekend - heeft je dochter ons met de auto gehaald en hebben
wij 'n heel aangenaam tochtje gemaakt en later bij haar thee gedronken. Bij die
gelegenheid liet zij mij het schilderij zien dat je voor haar hebt gemaakt en dat 'k
heel mooi vond, vooral door de groote liefde waarmeê het, van 't begin tot 't eind,
geschilderd is. Wij hadden 'n prettig middagje en 'k vind, en Marie óok, je dochter
'n allerbeminnelijkst en 'n echt-goed-lief vrouwtje. Ik voel mij in 't maatschappelijk
leven nu eenmaal altijd, zooals men zegt, als 'n kat
[1:2]
in 'n vreemd pakhuis, met dit verschil dat die kat in vergelijking met mij, zich ‘most
comfortable’ moet voelen - maar bij haar voel 'k mij rustig en op mijn gemak. - Waar
wij nù zijn, bij mijn zwager, ben 'k in 'n omgeving naar mijn hart! Van uit de kamer
aan de voorgalerij waar 'k nu zit te schrijven, heb 'k, rechts door de openstaande
deuren, het uitzicht op de Kloet met zijn grillige indrukwekkende en onheilspellende
vormen, over de koffie tuinen heen, met op den voorgrond, onmiddelijk voor het
huis, 'n grooten tuin met de prachtigste bloemen en bloeiende heesters. Men heeft
hier de absolute zekerheid in weken en maanden niemand te zullen zien en 't is,
zooal niet onmogelijk toch heel moeielijk om hier te komen. Van Blitar af is de eenige
weg die hierheen voert, modderig en bergopwaarts, bijna onberijdbaar voor 'n auto,
tenzij men 'n chauffeur van bijna bovenmenschelijke capaciteit, zooals mijn zwager
die onderwijl op zijn gemak zit te converseeren, te zingen en te fluiten! Maar die
weg houdt op aan den Lahar, den modder stroom die van de Kloet af komt, met 'n
ontzettend breede bedding. Verder gaat 't te voet of te paard. Wij werden daar
opgewacht door de koelies van de onderneming, die onze bagage verder brachten
en òns over den stroom droegen. Verder berg op waarts nog 'n kwartiertje loopende,
komt men hier. 't Is in derdaad 'n splendid isolation! Van morgen toen wij om 6 uur
o

buiten kwamen was 't 66 , tamelijk koud, zoodat 'k 'n jasje over mijn pyama aantrok.
o

Nu, om 10 uur, schijnt de zon en is 't 92 , maar heelemaal niet warm, net lekker met
'n koel windje.
[2:3]
Van de omgeving kennen wij nog niets behalve wat we zagen op onzen tocht naar
boven. Maar 't ziet er prachtig uit en de Kloet trekt mij erg aan. Maar 'k voel me te
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oud om groote en vermoeiende tochten te ondernemen; dat moet te paard gebeuren
en 'k heb in 34 jaar niet op 'n paard gezeten en die paarden van mijn zwager zijn
hengsten en kwaaie bliksems! Het paard waar Marie op gaat zitten, zal door 'n
Javaan bij den teugel worden genomen, maar zoo iets is mìj, als bekwaam ruiter
van voorheen, beneden mijn waardigheid! We zullen zien! Voorloopig voel 'k mij
nog te moe: 'k heb mij in Btz. overwerkt met 't portret van den G.G. Ik heb er 4 weken
aan gewerkt onder heel moeilijke omstandigheden. De laatste week 8 uur per dag,
staande van 8½ tot 5½ met eén uur tusschentijds voor den lunch. Alles wat 'k heb
kunnen krijgen was 'n oude school-ezel met 'n paar pennen en gaten, zoo'n driepoot,
die je niet hooger en niet lager kunt stellen, zoodat 'k voor 't boven gedeelte mij
moest uitrekken en in de hoogte moest werken en voor 't beneden gedeelte gebukt
moest staan. Als 'k 's avonds thuis kwam was 'k dood àf maar zóó dat 'k niet meer
op m'n benen kon staan en alles mij pijn deed, 't is wel hoogst oninteressant maar
voor mij alles behalve aangenaam! Mijn trouwe Marietje ging dan mijn penseelen
wasschen, en is mij, ook met 't poseeren van den G.G. van groot nut en 'n groote
[2:4]
steun geweest! Maar 't ergste was dat dat ding mij niet losliet en 'k er voortdurend
aan moest denken, dikwijls ten koste van mijn slaap en als 'k in slaap viel, er van
droomde. Op 'n dag maakte de G.G. de opmerking dat 't schilderen van dat portret
hem deed denken aan 'n worstelstrijd; 'k vond dat aardig omdat 't zoo raak was.
Aanvankelijk had hij er geen vertrouwen in, dat merkte 'k wel en dat was ook alweer
'n handicap - maar op 't laatst had hij er plezier in en zei, op 'n keer: ‘'k vind 't 'n mooi
schilderij!’ Hij is 'n schrander man en absoluut geen praatjes maker; buiten gewoon
hoog in z'n wapens, - 'k mag dat wel als 't echt is - zeer intelligent en zeer eenvoudig.
Zijn lof, zeldzaam als de lof van Allebé (vroeger jaren), deed mij buiten gewoon veel
goed. Ik kan mij vergissen en reken ook daarop, maar 'k geloof dat 'k 'n goed portret
heb gemaakt, wel door dacht en zeer door werkt. Hij staat rechtop, den toeschouwer
rustig aan kijkend. Hij heeft flinke, zelfs strenge oogen maar 'n, hoewel vastberaden,
toch gevoeligen mond. Zijn witte uniform met gouden galons en epauletten en vele
ordeteekenen en ridderorden (waaraan 'k 'n luizig werk heb gehad) staat hem
buitengewoon goed. Ik geloof dat de representatie van 't gezag waartoe zijn
persoonlijkheid zich zoo goed leent, er wel in is uitgedrukt. Eén hand rust op 'n
balustrade naast zijn witte helmhoed, de andere omvat 'n rol (staats?) papieren. Die
houding, die niet mooi maar wel voldoende is, heeft hij zelf bedacht en 'k heb er niet
aan willen tornen.
De groote moeielijkheid van dat portret was de achtergrond. Hoewel mijn brief àl
te lang is en 'k veel kans loop dat 'k je verveel, moet 'k hierover nog iets
[3:5]
zeggen omdat 'k 'n concessie heb moeten doen ten koste van mijn artistiek inzicht.
Bij mijn eerste bezoek, in Januari, toen hij mij uit Weltevreden had laten ontbieden,
hebben wij 'n lang gesprek gehad over dien achtergrond. Hij wilde absoluut de Salak,
de berg bij uitnemendheid van Btz., achter zich hebben en toen 'k vroeg waar, van
uit 't paleis, de Salak te zien was kreeg 'k ten antwoord, dat die alleen op 'n bepaalde
plaats in 't park te zien was. ‘Kunt U dan daar poseeren’, vroeg 'k. ‘Natuurlijk niet’,
was 't antwoord, ‘maar U kunt toch 'n achtergrond fantaseeren!’ Ik had daar niet
veel plezier in en trachtte hem te overtuigen dat onze tijd naturalistischer is dan
vroegere perioden. Ik stelde hem voor te poseeren in de mooie voorgalerij van 't
paleis, en later: op 't ba1con (van de kamer die mij aangewezen werd om in te
werken) met het prachtige park als achtergrond. Maar beide keeren zei hij kortàf en
met 'n afwijzende handbeweging: ‘uitgesloten’! Op mijn verzoek toonde hij mij

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

verschillende japansche en andere schermen, maar die waren, voor 't doel, zóó
ongeschikt en leelijk dat 'k ten einde raad besloot te voldoen aan zijn verlangen en
'n achtergrond te fantaseeren met de Salak. Gedachtig aan van Dijck, aan de mooie
portretten van de spaansche en italiaansche school, meende 'k wel 'n oplossing te
zullen vinden. Van uit de voorgalerij van onze kamer in 't hotel zag 'k de Salak
dagelijks. Dat landschap had 'k
[3:6]
al meermalen geteekend en geschilderd. Ik stelde mij vóor dat de G.G. voor me
stond op 't balcon, verzocht Marie om daar te gaan staan; schilderde 'n studietje
van 't brok dat 'k in de compositie noodig had en liet den G.G. poseeren (in de kamer
waar 'k werkte) voor 'n openstaande ½ deur van 'n aangrenzende kamer waar 'k de
blinden liet sluiten. Ik kreeg toen achter zijn kop 'n niet te donkere toon die van
waarde ongeveer gelijk stond met de schaduw partijen van boomen in 't park, die
'k van vóor mijn ezel staande, zag. Dìe boomen heb 'k tamelijk wel kunnen volgen
en zij kònden daar staan op het terras voor mijn hotel kamer. Daár waren boomen,
alleen te klein. De lichtzijde van de uniform zag 'k in de werkelijkheid tegen 'n
lichtgeschilderde deur (waarvan de andere helft openstond) en gebruikte de waarde
van dat licht als de waarde van de lucht op mijn schilderij. Zoodat de toon van den
achtergrond niet gefantaseerd is, alleen de voorstelling. Maar vanzelf werd 't
landschap eenigzins donker. Zoo heb 'k getracht 't probleem op te lossen, mij
voorstellende dat achter hem best 'n gobelin had kunnen hangen of 'n beschilderde
wand had kunnen zijn! Of dat begrepen zal worden betwijfel 'k, maar 't geheel doet
goed en 'k heb er nog geen aanmerking over gehoord! Houd mij ten goede dat 'k
je dit alles schrijf: 'k voel het als 'n plicht mij te verantwoorden tegenover iemand
die het kan beoordeelen. Wat de menschen zeggen (eventueel) kan mij niet schelen!
Het portret is nu op mijn tentoonstelling te Batavia. Ik heb geen gelegenheid gehad
het daar zelf te zien. Misschien, als je in Indië bent, ga je eens kijken in den
Volksraad, - dan hoop 'k dat je mij schrijft hoe je 't vindt! - Ik
[3:5]*
kreeg zooeven 'n brief van Isaac. Hij wil nog altijd komen als wij langer hier blijven!
Natuurlijk kan 'k dat niet doen, maar gaarne wil 'k later terug komen.
Nu, beste Jan Piet, tot weerziens! Einde Mei zijn we terug.
Hartelijke groeten ook aan je vrouw, van ons beiden
je
Wim
[2:3]*
Teillers ken 'k niet door Chap; 'k stelde mij bij aankomst direct, als secretaris van
den Kunstkring, in verbinding. Het is 'n aller charmantst man, die heel veel voor mij
deed. Uit dankbaarheid heb 'k zijn portret geschilderd, maar wat heeft hij daaraan?

Willem Witsen aan J.H.E. Arntzenius-Witsen
Plaats: Gambar
Datum: 10 maart 1921
Verblijfplaats: KB 79 E 42
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Gambar bij Blitar
10 Mrt. 1921
Lieve Cobi, wij vonden bij onzen aankomst je briefkaartje, eergisteren. Ik begrijp
niet dat Erik mij heelemaal niet heeft geschreven; 'k dacht stellig 'n brief van hem
te zullen vinden, maar er was niets dan die kaart en 'n prettige brief van Jan Veth.
Dat Erik zich laat weerhouden door den langen duur en den afstand vind 'k heel
jammer; hij vergeet heelemaal hoe prettig het is, juist ook door dien afstand, om
eens iets te hooren, vooral van iemand aan wien men veel denkt, - maar dat is 'n
kwestie van genegenheid, - waaraan 'k tòch niet twijfel! Ik heb aldoor gedacht dat
hij 't te druk heeft om te schrijven, maar van zijn vriend Lammerts, die mij schreef,
hoorde 'k dat hij hèm wel geschreven heeft en dat maakt 't voor mij onbegrijpelijk.
Enfin, spreek er met hem maar niet over, hij weet natuurlijk niet dat 'k 't mij aantrek,
en als hij 't hoorde zou hij er maar spijt van hebben.
Wij zijn dan eindelijk op Gambar, 't eigenlijke doel van onze reis, en zooals we
trouwens wel verwacht hebben, is 't hier heerlijk. 't Is hier heelemaal afgesloten van
de wereld omdat 't zoo ontzettend moeielijk te bereiken is. - 'n Week geleden stuurde
'k je 'n kaart uit Bandoeng en 'n paar dagen later een uit Magelang. Die trein reizen
door Java doen me, door de groote afstanden, denken aan Amerika.
[1:2]
Maar 't reizen in Amerika is door het meerdere comfort, heel wat prettiger en minder
vermoeiend. Ik voor mij, die gewoon ben de dingen te nemen zooals ze zijn en mij
niet gauw uit mijn humeur laat brengen, vind 't nu wel niet zoo verschrikkelijk, maar
'k begrijp tòch best hoe onaangenaam 't moet zijn voor iemand die minder
gemakkelijk berust - en de warmte, de stof en de vuilheid, 't gebrek aan comfort, 't
slechte eten en de lange duur zijn voor niemand aangename dingen. In Semarang
logeerden wij twee dagen bij Verbeek (over wien 'k je vroeger schreef) maar 'k had
geen gelegenheid om van daar kaarten te zenden omdat V. buiten Semarang woont,
tamelijk hoog. Wij vonden 't de mooiste stad van Indië en 't is dan ook opvallend
hoe prachtig het gelegen is. Van daar konden we Blitar niet bereiken in eén dag en
besloten in Soerabaia te overnachten. Dat is gelukt doordat Verbeek zijn compagnon
in Soerabaia had opgebeld (want 't is heel moeielijk om plaats te vinden in een van
de hotels) - die ons kwam halen met zijn auto en ons onder dak bracht in 'n klein
maar zeer zindelijk en goed hotel. Wij kenden hem natuurlijk niet, maar hij kwam
dadelijk op ons af, omdat 'k 'n schilderkistje in mijn hand had, en daardoor wel
vermoedde wie wij waren. Den volgenden morgen gingen we verder en na nog 5½
uur gespoord te hebben, kwamen wij in Blitar, waar Zach ons met de auto wachtte.
Na eenige huishoudelijke boodschappen in de stad te hebben gedaan, reden wij 'n
uurtje langs vreeselijk slechte, modderachtige wegen, berg opwaarts tot aan de
‘Lakar’, de modderstroom, met ontzettend breede bedding, die van de Kloet af komt.
Daar, in 't huis
[2:3]
van een vriend en collega van Zach, werd de auto achtergelaten en gingen we
verder te voet, afdalende naar den stroom waar de koelies van de onderneming
ons wachtten en die ons eén voor eén, gezeten op 'n bamboe, over den stroom
droegen. Nu was 't nog maar 'n kwartiertje loopen, den berg op, naar de
onderneming. Onze groote bagage, drie groote koffers, hadden we uit Buitenzorg,
per spoor, vooruit gestuurd (die kwamen toevallig dien zelfden avond aan) en onze
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kleine bagage, toch nog zeven stuks, werd door de koelies gedragen. Zach heeft
'n heerlijk groot huis met 'n prachtig uitzicht vóór, op de Kloet en de daar voor
liggende koffie tuinen, - het etablissement waar de koffie verwerkt wordt ligt naast
't huis - voór de koffie tuinen is 'n groote tuin met de prachtigste bloemen en
bloeiende struiken die ons bijna alle vreemd zijn. Prachtige orchideeën, reuzenhooge
canna's, lelies, anjelieren en rozen zijn de eenige die 'k ken; maar 't meerendeel,
ontelbare soorten, zie 'k voor 't eerst. - Achter ziet men de ‘Wilis’, 'n berg van groote
afmetingen maar kegelvormig zooals bijna alle bergen op Java. De Kloet is heel
anders: reusachtig, maar niet van hoogte, buitengewoon grillig van vorm, grimmig,
onheilspellend en indrukwekkend. Ik weet niet uit hoeveel bergen hij bestaat, 't is
'n reusachtig complex met den krater als middenpunt - onbeschrijflijk mooi! Hij trekt
me erg aan, maar 'k zie op tegen lange vermoeiende tochten, al is 't gedeeltelijk
[2:4]
te paard. Achter 't huis is de stal met vele koeien en 4 paarden. 't Zijn prachtige
beesten met mooie intelligente oogen en vreeselijk lieve gezichten, alle hengsten,
niet groot maar magnifiek gebouwd. De stallen zijn van voren open, alleen afgesloten
met houten boomen. De Javanen verzorgen de paarden goed, dat ziet men dadelijk
aan de mooi glimmende huid en aan de volmaakte conditie waarin zij zijn. Gisteren
reed Zach uit voor de gewone dagelijksche inspectie in de tuinen en bleef 3 uren
o

weg en niet tegen staande 'n warmte van 92 , voortdurend in de zon, kwam 't paard
terug, even opgewekt en vurig als 't gegaan was. - Er zijn ook 3 honden die altijd
los loopen en erg waakzaam zijn. Aan tafel ligt er een naast me op den grond, op
zijn zij en als 'k kijk slaat hij met z'n staart, klop, klop op den grond, maar komt niet
bedelen. 't Zijn de meest onsentimenteele honden die 'k ooit gezien heb, ze vragen
nooit om aangehaald te worden en willen daar niet van weten. Het zijn net Javanen
- die ook geen sentimentaliteit kennen - even rustig en gewillig.
Ik weet niet, lieve Cobi, of 'k nog schrijven zal na dezen. We hebben nog 4 weken,
maar 'k heb zooveel te schrijven en wil hier graag wat werken ook. Je moet maar
afwachten en 't niet naar vinden als je niets meer hoort. In Holland hoop 'k je gauw
eens te komen vertellen van alles. We hebben hier alles wat men maar kan
wenschen; Marie vindt 't even verrukkelijk als ik en Zach is zoo'n lieve man, je moest
hem hier zien in z'n element! Zóo flink en sterk, altijd goed gehumeurd, intelligent,
en zoo dóor en dóor goed! Hij komt daar juist thuis en gaat baden en zich verkleeden,
en dan gaan we eten. Als je z'n stem maar hoort krijg je 'n prettig, opgewekt gevoel!
En zoo'n gezellige prater en altijd er op uit 't je prettig te maken. Jammer dat we
niet eerder hier konden zijn! 't Is zoo heerlijk!
[2:3]*
Van 't portret van den G.G. heb 'k, tot nog toe, niets dan goeds gehoord. 't Is nu in
Bat. ten toon gest.
Houd je maar goed, lieve Cobi, hartelijke groeten ook aan de meisjes van ons beiden,
je
W.

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: Gambar
Datum: 11 maart 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

[1:1]
Gambor bij Blitar
11 Maart 1921
Hoog geachte heer Allebé,
Gaarne zoude ik U mijne hartelijke gelukwenschen aanbieden met uw verjaardag,
maar kan dat, wegens den afstand, niet dan bij benadering doen. Het is dan ook
en

niet te denken dat U dezen den 19 April zou ontvangen - waarschijnlijk later - maar
mijn gelukwenschen, waarbij ik die van mijne vrouw voeg, zijn er niet minder hartelijk
om bedoeld! - Verleden zomer had ik het vaste voornemen U te bezoeken vóor ons
vertrek uit Holland, maar door allerlei drukte heb 'k het telkens uitgesteld, en ten
slotte heb 'k heelemaal geen gelegenheid meer kunnen vinden! Ik hoop intusschen
van harte dat deze U in goeden welstand moge vinden!
Mijn zwager die hier in de omgeving van de Kloet koffie planter is en die, na een
1[3[?] jarig verblijf in Indië, verleden zomer eenige maanden bij ons vertoefde, heeft
niet veel moeite gehad ons over te halen met hem mede te gaan. Hij vertelde ons
zóóveel van de prachtige wilde natuur in het vulcanische gebergte; van het heerlijke
klimaat in de bergen en het vrije leven op ‘Gambor’, zijn etablissement, dat door
den Lakar, den modderstroom die van de Kloet komt, geheel afgesloten ligt
[1:2]
van de buiten wereld, dat aanvankelijk ons plan was, minstens vier van de vijf
maanden die wij ons voorgenomen hadden in Indië te blijven, bij hèm door te
brengen. Te Batavia aangekomen, ging hij dadelijk dóór naar zijn land, en zouden
wij langzaam volgen, om de lange reis door bijna geheel Java te vergemakkelijken
en een en ander van verschillende steden en landschappen te zien. Dien zelfden
dag maakte 'k echter kennis met den secretaris van den kunstkring te Batavia, die
mij, in den loop van 't gesprek, vroeg of 'k lust had het portret te schilderen van den
Gouverneur Generaal. Er was in Indië niemand, zoo zei hij, die de capaciteit daartoe
had - en daar hij vele leden van den Volksraad kende, zou hij er gaarne eens over
spreken. Nu kan 'k niet zeggen dat 'k er erg veel plezier in had, 'k had er niet op
gerekend en officieele dingen liggen niet erg in mijn lijn - maar aan den anderen
kant werd het aanbod zoo hoffelijk gedaan en er sprak zóó veel vertrouwen uit in
mijn kúnnen, dat 'k accepteerde. In afwachting van een eventueele opdracht, en
eenigzins afgeschrikt door de ontzettende warmte te Bat. gingen wij naar Buitenzorg,
waar wij tot na Kerstmis bleven. Gelukkig vond ik daar gelegenheid eenige portretten
en veel in de natuur te teekenen en wat te schilderen. Toen kreeg 'k opdracht om
een damesportret te schilderen te Weltevreden en togen wij daarheen en had 'k
gelegenheid om, behalve nog andere portretten, nog al veel te werken,
niettegenstaande de
[2:3]
warmte, die mij aanvankelijk ondragelijk scheen, in de zeer schilderachtige oude
buurten in de benedenstad van Batavia. Eindelijk, half Januari, kreeg 'k de opdracht
van den Volksraad om het portret te schilderen van den Landvoogd. Z. Ex. liet mij
ontbieden te Btz., besprak met mij alles betreffende het portret, kleeding, houding,
en

achtergrond enz. en verzocht mij den 3 febr. te beginnen. Ik werkte vier weken
aan dat portret, de laatste week zelfs acht uren per dag, en had de voldoening dat
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de G.G. die aanvankelijk blijkbaar niet veel vertrouwen in mijn werk had, en, als
verstandig en hoogstaand man buitengewoon schaarsch is met lof, - mij ten slotte
zijn tevredenheid te kennen gaf, zeggende: ‘ik vind 't een mooi schilderij!’ - Het is
nu, met ander werk, geëxposeerd in den kunstkring te Batavia en de heeren van
den Volksraad hebben mij hunne ingenomenheid laten betuigen! Inderdaad is de
schilderkunst in Indië in een deplorabelen toestand. Wat men hier ziet is werkelijk
beneden critiek. Alleen in het paleis te Buitenzorg heb ik enkele goede en eén zelfs
mooi portret gezien; 'k heb echter niet kunnen ontdekken van wien. Overigens
behooren die niet tot den tegenwoordigen tijd. Het zou een goed ding zijn als eenige
jonge schilders van talent uit Holland hier heen kwamen; het publiek is inderdaad
[2:4]
koopwillig genoeg - men staat verbaasd over de enorme prijzen die het besteedt
voor waardeloos knoei werk - en in Holland zijn zooveel jonge schilders die nauwelijks
hun brood verdienen! Indië is zoo'n prachtig land! en voor figuur schilders die hun
vak goed geleerd hebben, is het zóó rijk aan sujetten! Als ik jonger was zou 'k graag
eenige jaren hier blijven werken; op mijn leeftijd vermoeit het werk, dikwijls in zeer
bezwarende omstandigheden, mij te veel.
En zoo zijn wij dan eindelijk, eenige dagen geleden, op de plaats van onze
bestemming aangekomen. Ons verblijf hier, hoe heerlijk het ook is, zal niet langer
dan 4 à 5 weken duren, want we hebben passage op de ‘Prins der Nederlanden’
die 20 april van Priok vertrekt. Wij hopen dus einde Mei weer in Holland te zijn.
Moge, hooggeachte heer Allebé, dit geschrijf U niet al te zeer verveeld of vermoeid
hebben! Van mijn kant stel ik er prijs op U eens iets van mij te laten hooren.
Van harte tot weerziens!
Met hartelijke groeten, ook van mijne vrouw,
uw oude vriend
Willem Witsen.

Willem Witsen aan Gerrit Jan Hofker
Plaats: Gambar (Ned. Indië)
Datum: 14 maart 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[53]
- want 'k heb de ondervinding (Btz.) dat brieven wel eens wegraken. Maar daaraan
moet men niet denken - men zou er dan toe komen heelemaal niet te schrijven. Dat
is 't geval met Erik, van wien 'k nog niets gehoord heb. Van mijn zuster Cobi hoorde
'k dat hij zich laat weerhouden door overwegingen van dien aard. Gisteren is mijn
tentoonstelling
[54]
te Batavia gesloten. Teillers schreef mij dat de heeren van den Volksraad zeer
ingenomen zijn met het portret v.d. G.G.
In Semarang las 'k in 't Bat. Nieuwsblad een recensie over mijn tentoonst. waaruit
duidelijk blijkt dat men hier geen oog heeft voor mijn werk. - En over 't portret alleen
dit: dat wanneer de portretten van volgende G.G.'s die de Volksraad zal laten maken,
even goed worden als dit portret, de collectie 'n sieraad zal zijn voor het gebouw
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(!). Overigens heb 'k er niets van gehoord, want hier zijn geen kranten uit Bat.
Waarschijnlijk zal de pers mij wel hebben uit gescholden, zooals 'k dat
[55]
gewoon ben (in Holland), - 't kan mij dan ook niets schelen. Het is 'n verkeerde
gedachte van mij geweest om schilderijen uit Holland meê te nemen, maar 'k kende
den toestand ook niet van de schilderkunst in Indië. Men ziet hier niets dan de
vreeselijkste prullen en het publiek wordt door de pers, die absoluut omkoopbaar
is, mis leid en verkeerd in gelicht. Ik heb de pers tegen mij in genomen, doordat 'k
geweigerd heb mijn eigen portret, waar men mij om vroeg, te laten publiceeren, en
'k heb den Secr. Red. van het ‘Indische leven’ die tevens verbonden is aan het N.
v.d. dag, een brief geschreven, waarvan Wiessing zei, toen
[56]
'k hem dien liet lezen: ‘dat is de beste manier om slechte critieken te krijgen’. Daar
troost 'k mij nu maar meê; 'k heb 't zelf gewild. Ik heb nu eenmaal 'n afkeer van
journalisten met hun arrogant de wijsheid in pacht hebben, en hun belachelijk
machtsvertoon! - Terwijl 'k dit schrijf ontvang 'k juist de laatste afl. van het ‘Indische
leven’ (present v.d. Redactie) waarin 'n reproductie van het portret. De reproductie
is natuurlijk te zwart (zincografie) maar 't geheel valt meê. Opmerkelijk is dat het
bijschrift niets zegt van het schilderij, als zoodanig. 't Spreekt alleen over de
voorstelling: ‘het landvoogdelijk
[57]
portret is knap van compositie en Z. Ex. staat op het voorplan (!) gelijk dit op een
dergelijk doek behoort (ze weten 't wel!). Hier staat niet een (particulier) voor U een
min of meer belangrijk (...), maar de Vertegenwoordiger van een beteekenisvol
Gezag’. Verder gelul over het streven van ‘'n klassieke en monumentale weergave’.
Blijkbaar heb 'k, door de toestemming voor de publicatie aan Z. Ex. te hebben
gevraagd en verkregen, den bliksem afgeleid!
De reis van Btz. naar hier, die men desnoods doen kàn in twee dagen, hebben
wij in zes dagen gedaan.
In Bandoeng zijn we twee
[58]
nachten overgebleven, in Magelang (bij Willem Versluys) eén; in Semarang twee
(gelogeerd bij de fam. Verbeek, wier portretten 'k op de boot geteekend heb) en in
Soerabaia eén. Het belangrijkste wat we gezien hebben is de Boroboedoer en twee
tempeltjes daar in de buurt. Nooit heb 'k beeldhouwwerk gezien zóó levend, als op
de reliefs van den Boroeboedoer. Dat is zóo interessant en zóo prachtig van
expressie, niettegenstaande de beschadigingen en eenigzins groffe steensoort die
de Hindoes gebruikt hebben. Marie was er niet vandaan te krijgen en voor W. V.
was 't, volgens zijn zeggen, 'n revelatie:
[59]
hij had er zóoveel niet in gezien.
En Semarang is 'n prachtstad wat ligging betreft, gezien van de bergen. Daar
boven, van Tjandi, wonen de rijke lui in mooie huizen met prachtige tuinen en
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onovertreffelijke vergezichten! De stad zelf is welvarend maar lang niet zoo typisch
en schilderachtig als de beneden stad van Bat.
Verleden Dinsdag, 8 Mrt., zijn we dan eindelijk op ‘Gambar’ aangekomen. Wij zijn
hier afgesloten van de buitenwereld doordat 't zoo moeielijk te bereiken is en men
bepaald iets te doen moet hebben op ‘Gambar’ om er heen te gaan. Van Blitar af
is er 'n bergweg, bijna onberijdbaar
[60]
voor 'n auto, tenzij je 'n chauffeur hebt als mijn zwager, die voor niets staat en den
weg op zijn duimpje kent. Maar die weg houdt op aan den Lahar, den modderstroom
die van den Kloet komt en die 'n ontzettend breede bedding heeft. Met zwaar
regenweer komt 't water in wilden vaart van de bergen, rotsblokken meê sleurende,
en dan kan men er niet over.
Wij troffen echter goed weer en werden door koelies van de onderneming die ons
daar afwachtten, beurt om beurt, er over heen gedragen, zittende op 'n bamboe.
Verder is 't 'n kwartiertje loopen.
Dat Kloet gebergte is ongelooflijk mooi, zelfs van hier,
[61]
uit de verte, gezien. Wij hopen er heen te gaan, maar moeten eerst wat training
hebben te paard. Want 't duurt uren! Ik ben met Zach te paard al door de koffie
tuinen geweest en Marie ook. Zij zit prachtig te paard, in 'n beige rijbroek van Zach,
met putties en 'n sporthemd en witte helmhoed! De paarden zijn hengsten, aller
o

liefste beesten. Mooi van bouw en onvermoeid; na drie uren in 'n warmte van 92 ,
voortdurend in de zon, komen zij even vurig en opgewekt terug als ze gegaan zijn!
't Is 'n verrukkelijk leven! Marie voelt zich hier heerlijk thuis en in 'n omgeving naar
haar hart. Het klimaat is
[62]
o

verrukkelijk, 'n minimum temp. van 66 ('s morgens om 6 uur) en 'n maximum van
o

100 , maar nooit benauwd!

Albrecht Felix Reicher aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 15 maart 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam, 15 Mrt. '21.
Amice!
Met je schrijven, dat ik hedenmorgen toen ik in Arti kwam, vond, heb je me,
ondanks de philippica waarmee het begint, veel genoegen gedaan. In de eerste
plaats omdat ik heb gezien, dat jij en Mevrouw Witsen het wel maken.
Wat nu mijn stilzwijgen tot dusver betreft, wil ik, eer ik verder ga, even
verzachtende omstandigheden pleiten. De brief, waarin je je benoeming tot lid van
de Commissie werd medegedeeld, is, omdat dit van belang is, onmiddellijk
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verzonden. Ik was toen van plan je spoedig iets van me te laten hooren, maar, omdat
ik het in 't begin van 't jaar nogal druk had en ook omdat ik weinig nieuws wist, werd
dit uitgesteld. en je weet, wat dikwijls van uitstel komt. Ja, ja, wanneer men verre
reizen doet, dan,
[1:2]
enz., en als men thuis blijft... nu dan krijgt men een min of meer verdiend standje.
Intusschen vind ik het heel vriendelijk van je, dat het geen aanleiding voor je is
geweest, me je werkelijk interessant epistel te onthouden en ik verzeker je, dat ik
dit zeer op prijs stel.
Je eerste brief heb ik de collega's meegedeeld op een bestuursvergadering, waar
hij een ‘punt van de agenda’ heeft uitgemaakt.
Wat is dat typisch, dat je aan boord nog zooveel portretten hebt geteekend en
hoe bewonder ik je werkkracht! En dat nog wel in de Roode Zee, die ik me altijd als
een oord der verschrikking, vanwege de warmte, heb gedacht. Hoe heb je dat
uitgehouden?
De Heer Mooyen heb ik hier gesproken. 't Doet me plezier, dat je nog iets aan
die introductie-brieven hebt gehad en dat je van den Hr. en Mevrouw Teillens zooveel
vriendschap en hartelijkheid hebt onder[1:3]
vonden. Dat Oud-Batavia zoo vuil is en zóó ongezond, dat men het er niet uit kan
houden, was me bekend. Er hoort wel moed toe om er dan toch te gaan werken,
ook al was je ingeënt tegen cholera en meer van die liefelijkheden. Ik ben
nieuwsgierig te zien wat je er hebt gemaakt. 't Zal met al dien rommel wel erg
schilderachtig zijn. Mooie sujetten voor etsen zeker ook? Heel toevallig, dat je zoo'n
goede kennis van je hebt getroffen. Zoo'n auto, die op je wacht, tot je klaar bent
met werken, is net iets voor jou! 't Procédé zou me overigens ook wel bevallen.
Buitenzorg met zijn plantentuin moet na al die ‘Schweinerei’ wel een paradijs lijken.
Je schrijft me dat je altijd erge dorst hebt bij die warmte en dan voortdurend en zoo
veel moet drinken. Geen wonder ook! Maar je zegt niets van 't eten. Hoe vind je
nasi koekoes, nasi tim, nasi kaboeli en hoe gaat het me de lauk-pauk,
sambal-sambalan?
[1:4]
Potjes-latijn, (och ik meen - Maleisch) zeg je? Neen, meneer, echt hoor!
Wat aardig, dat je juist die feesten bij 't trouwen van de dochter van dien
Prangwodono hebt bijgewoond! Is het paleis ook interessant? Of is het gedeeltelijk
Europeesch gemeubeld? Ik merk daar, dat ik je vragen doe, alsof ik aan de telefoon
op antwoord wachten kan. Maar je vertelt er wel meer van als je weer terug bent.
Jammer dat je van die ‘ronggengs’ geen studie kon schilderen of teekenen! Dat zal
wel mooi geweest zijn. Ik kan me het verwonderde gezicht van Briët voorstellen,
toen hij je daar op dat bal zag! 't Is dan ook geen alledaagsche ontmoeting; een
heel eindje van de Kalverstraat! Ik herinner me, dat hij op die Indische reis niet zoo
erg gecharmeerd was als jij. Kort van te voren was hij nog een middag in Arti en
toen hebben we hem zoo'n klein beetje geplaagd
[2:5]
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met de Indische insecten en andere gevleugelde en kruipende gedierten. Hij zal die
‘rampen’ die nu eenmaal aan een Indische reis verbonden zijn, wel zijn te boven
gekomen. Of is het niet eens zoo erg? Ik houd anders ook niet van muggen.
Die tocht naar den Boroboedoer en wat daarop gevolgd is, is voor Mevrouw W.
en je zelf wel een heele prestatie geweest. Wat 'n uithoudingsvermogen! Ik wist niet
dat je ook nog schilderijen uit Holland had meegenomen. Prettig, dat er in den
kunstkring gelegenheid is, die met je etsen te exposeeren en ook de portretten, die
je gemaakt hebt. 't Portret van den G.G. zal wel de ‘clou’ van de tentoonstelling zijn.
Ik hoop, dat je met een en ander succes zult hebben en twijfel daaraan geen
oogenblik. Ik wil wel gelooven, dat het schilderen van zoo'n portret een karweitje is.
En dan in
[2:6]
uniform met al die ridderorden. Een heele onderneming! Maar wanneer je deze
ontvangt, zal je het zaakje al lang opgeknapt hebben. Ik had hier al gehoord, dat er
een bericht over in de kranten had gestaan; ik heb het niet zelf gelezen. Je bent
dus nog juist bij tijd gekomen om de opdracht te kunnen krijgen, gezien, dat er een
kaper op de kust was. Wel eigenaardig, die Salak als achtergrond, maar dat heeft
je al weer de moeite gespaard een geschikt fond te vinden, wat nogal eens lastig
kan zijn. Is er ook nog een foto van gemaakt, zoodat we er hier iets van te zien
krijgen?
Tot nu toe heb ik aan de hand van al 't wetenswaardige, dat je me geschreven
hebt, met je gepraat, maar nu zal je verwachten, dat ik je uit Holland wat nieuws
vertel. En nu kom ik voor een moeilijk geval. Er is niet heel veel
[2:7]
of liever gezegd, nogal weinig. O, ja, vóór ik het soms mocht vergeten. In de
commissie voor de kunstzalen heeft men de functie van secretaris, die je zoo waardig
hebt bekleed, opengelaten, in de aangename verwachting, dat je die, na je
terugkomst weer zult willen aanvaarden. Je zult je herinneren, dat, behoudens in
sommige, niet telkens terugkeerende momenten, als daar zijn die, waarin een
tachtigjarig bestaan wordt herdacht, op dit secretariaat geen al te zware lasten
drukken; wij vleien ons dan ook met de gegronde hoop, dat je er weer toe bereid
zult worden gevonden. Voorzitter van de Commissie is Gorter (in de plaats van
Breitner gekozen). Garf, penningmeester, waarnemend secretaris.
Op 't oogenblik, dat ik deze schrijf is er een tentoonstelling in Arti van
Oud-Chineesche en Tibetaansche
[2:8]
schilderingen enz. Kunstzaal Kleijkamp. Theo Neuhuys, die zooals je weet, als
Directeur aan hun zaak was verbonden, is tamelijk plotseling overleden. Een
negenoog, die, zooals dit meer het geval is, zich vrij onschuldig liet aanzien, heeft
dit noodlottig gevolg gehad. Hij was nog jong, ik meen 42 jaar. De
voorjaarstentoonstelling, die aanvankelijk 24 April zou worden geopend, is wegens
het bezoek van H.M. de Koningin vervroegd. De Koningin komt deze keer ± een
maand vroeger dan verleden jaar in Amsterdam. De opening zal nu den 10 April
plaats hebben. Een feestavond, die op 9 April geprojecteerd was, (burlesque
tentoonstelling, dansen enz.) wordt uitgesteld tot 21 Mei; ten minste, wanneer die
datum gehandhaafd blijft. Wel wat laat in 't Seizoen, maar dit kan nu niet anders.
Wat tentoonstellingen
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[3:9]
in Arti betreft, kan ik nog melding maken van de Eere-tentoonstelling Frankfort, die
in 't begin van 't jaar is gehouden. 't Was een vrij uitgebreide expositie: portretten,
interieurs enz. en ook, zeer goede, dingen, die hij op zijn reis naar Afrika heeft
gemaakt.
De voorjaarstentoonstelling zal deze keer, voor 't eerst, geannonceerd worden
door een expresselijk daartoe vervaardigd aanplakbiljet. Je weet, dat, na de eerste
mislukking, er weer een prijsvraag is uitgeschreven (Jury de vergadering van stemh.
leden). Jan Sluyters heeft de eerste prijs en Frans Hogerwaard de tweede gekregen.
Hij (Sluyters) is op 't oogenblik met de uitvoering bezig.
En zoo zijn er nog wel enkele andere voorvallen op kunst-gebied, maar die zijn
meer van algemeenen aard. en daarover zal je in de kranten wel 't een en ander
hebben gelezen.
Je schrijft, dat het geen kunst is om in Indië geld te verdienen;
[3:10]
nu, hier is het in den laatsten tijd (is het overigens wel ooit gemakkelijk geweest?)
met die malaise in den handel, niet zoo rooskleurig! Maar ik wil dit epistel niet met
pessimistische beschouwingen eindigen. Ik wensch Mevrouw Witsen en je-zelf
verder een aangenaam verblijf en een uitstekende reis.
Beste groeten ook van de vrienden
t.t.
A.F Reicher

Willem Witsen aan Isaac Israels
Plaats: Gambar
Datum: 16 maart 1921
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
Gambar 16 Mrt. 1921
Beste Isaac,
Je laatste brief (van 2 febr.) kreeg 'k hier, 'n paar dagen geleden; je zegt dat je
après tout meer hoort door de vrienden dan door mijzelf. Ik geloof niet dat er iemand
in Holland is, wien 'k zoo veel geschreven heb als juist jou - en 't klinkt mij daarom
en

en

vreemd. Den 11 febr. beantwoordde 'k per brief je telegram en den 17 schreef
'k je weer, tamelijk uitvoerig. Maar 'k schrijf over 't algemeen nog al veel en kan mij
daardoor niet herinneren wat 'k schreef, en als 'k soms in herhalingen verval moet
je mij dat ten goede houden. Juist omstreeks dien tijd (van mijn laatsten brief) is de
G.G. eenige dagen bedlegerig geweest met koorts, maar 'k heb toch alle dagen
kunnen doorwerken aan de accessoires, en b.v. die ridderordens, galons, epauletten
etc., hebben me 'n luizig werk gegeven. De laatste week - verlangend om naar
Gambar te kunnen gaan - heb 'k zelfs 8 uren per dag gewerkt, van half 9 tot half 6,
met 'n uur er tusschen uit voor lunch. Eén keer kwam de G.G. kijken, om 'n uur of
twee, en zei toen: ‘Wat! zit U daar nòg te werken! Wil U wel eens gauw gaan eten’!
Maar 'k was alweer terug! Je begrijpt dat 't 'n vermoeiende geschiedenis was, 8
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uren staàn, op mijn leeftijd en in de warmte, voor 'n ezel die 'k niet naar boven, noch
naar beneden kon verzetten en werkende aan 't boven gedeelte, mij moest uit rekken
- en voor 't beneden
[1:2]
gedeelte gebukt moest staan. Blijkbaar heb 'k me dan ook overwerkt en 'k zou er
tegen op zien om weer 'n portret, zelfs kleiner van afmeting, te beginnen. Ik neem
en

dan ook verdere bestellingen niet aan. Den 28 febr. is 't portret afgekomen en 1
Maart zond 'k 't weg naar Batavia, waar het in den kunstkring 'n 10 tal dagen is
en

geëxposeerd. Wat de pers er van gezegd heeft weet 'k niet, want wij zijn den 2
dadelijk op reis gegaan en hier zijn geen kranten uit Bat. In Semarang las 'k 'n
recensie in het Bat. Nieuwsblad waaruit mij duidelijk bleek dat mijn werk in Indië
niet wordt gewaardeerd, indien het inderdaad eenige waarde heeft. Ik begin daaraan
te twijfelen en als 'k nu de reproductie zie in 't ‘Indische Leven’, dat mij eenige dagen
geleden door de Red. werd toegezonden, zou 'k tot de conclusie moeten komen
dat dit portret, waaraan 'k voortdurend met groot entrain heb gewerkt, 'n failure is.
Mijn eenige kans is dat deze reproductie (die je wel in Holland ook onder de oogen
zal krijgen) buitengewoon slecht is, en 'k zal, voórdat 'k mij uit wanhoop ga
opknoopen, afwachten of de foto, die Teillers mij beloofd heeft, even beroerd is.
Schilders kwaliteiten daar gelaten, dacht 'k 'n presentabel ding te hebben gemaakt,
maar als de foto - die 'k met spanning wacht - niet beter is dan die ongelukkige
reproductie, zal 'k moeten afzien van 't schilderen van portretten, want zóó is 't m.i.
ongeoorloofd! Teillers schreef mij dat de heeren van den Volksraad zeer in genomen
waren met het resultaat, tant pis! 'k Heb alleen te maken met mijn eigen overtuiging.
Dat beroerde portret heeft
[2:3]
onze heele reis naar Indië bedorven: ik heb er met veel illuzie aan gewerkt,
niettegenstaande de excessieve vermoeienis; maar Marie heeft niets gehad aan
dat langdurige verblijf in Bat. en Btz.! Eindelijk zijn wij nu, sints 'n week, op Gambar,
en 't leven hier, met Zach die in z'n element is! in 'n verrukkelijk klimaat, 'n prachtige
natuur, afgesloten van de buiten wereld, met allerliefste vurige paarden die zich
goed berijden laten, met 'n tuin vol van de prachtigste bloemen enz., enz., is
inderdaad heerlijk! Maar hoe jammer, en, après tout, stom, om onzen tijd te
verknoeien - allemaal voor dat mislukte portret - in gedeelten van Indië, waar je
waarlijk niet voor je plezier leeft, waar je, als je geen werk hebt, voor de curiositeit
eenige dagen, maar geen maanden kan blijven, zonder jezelf geweld aan te doen!
Als je werken komt en vooral als je goed werkt is 't overal wel uit te houden - maar
voor Marie was 't, in veel opzichten, verschrikkelijk! Hier voelt zij zich thuis en de
omgeving is er een naar haar hart - maar we hebben nog nauwelijks 4 weken! Je
moet haar te paard zien, gekleed als 'n cow-boy (maar met 'n witte helmhoed) 't is
'n schilderij! - Of het hier iets voor jou zou zijn? Ik verbeeld me dat je gauw aan 't
schilderen zou zijn van 't volk in 't etablissement of in de koffie tuinen - stuk voor
stuk zijn ze prachtig! Ik voor mìj voel me afgewerkt en heb sints dat ongelukkige
portret, met z'n belachelijke
[2:4]
pretentie, niets meer gedaan. Ik luier maar en voel me voorloopig tot niets in staat;
'k geniet van alles om mij heen, van de rust en 't heerlijke klimaat en de prachtige
vergezichten. De Kloet trekt mij erg aan, uit de verte is dat gebergte al zoo mooi,
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maar 'k zie wel op tegen lange vermoeiende tochten te paard en vrees dat 'k Marie
& Zach maar alleen moet laten trekken. Je hebt verleden jaar van Zach zoo veel
gehoord en zoo veel foto's gezien van deze omgeving, dat 'k me niet wagen zal aan
beschrijvingen. 't Is wel wat anders om 't met eigen oogen te zien, om b.v. door
koelies over den Lakar te worden gedragen, of te paard te zitten en door die wilde
natuur te rijden - maar je zal dat zelf wel ondervinden als je hier komt. Waarschijnlijk
gaan we niet naar Bali - Zach kan niet weg en voor ons is de tijd wel kort. We willen
nu maar zooveel mogelijk van dit aardsche paradijs genieten, en de tijd vliegt om.
Dit is mijn laatste brief en in de eerste dagen van Juni hopen wij je weer terug te
zien! Als je dadelijk 't besluit hadt kunnen nemen om meê te gaan, zou alles anders
zijn geloopen. Jij hadt dan den G.G. kunnen schilderen en hadt van die gegevens
zeker 'n mooi ding gemaakt! En wat 'n oogst van schetsen, aquarellen & schilderijen
zou je binnen gehaald hebben met jouw groote handigheid en onvermoeibare
werkkracht en virtuositeit! En wat hadden ze hier in Indië staan kijken, - eindelijk
eens 'n echte schilder, terwijl ze nooit anders zien dan knoeiwerk - en daar genoegen
meê nemen!
Nu, tot weerziens, hartelijke groeten van ons drieën,
je
W.

Willem Versluys jr. aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: Magelang
Datum: 17 maart 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Magelang, 17 Maart 1921
Zeer Geachte Heer en Mevrouw,
U zit nu natuurlijk al lang op het koffieland van Uw broer en nu moet U mij toch
nog eens schrijven of U dat lijkt. Ik kreeg den indruk dat het U op Magelang niet zoo
kwaad toescheen, maar dat kan wel nu een goed deel zijn oorzaak vinden in 't feit
dat U er de ruimte had, hetgeen in hotels zooveel minder het geval is. Op het
koffieland heeft U natuurlijk nog veel meer ruimte en beweging dan hier.
Ook leek het mij dat Mevrouw veel plezier had in dat kleine meisje hier; ik denk
dat Mevrouw eigenlijk nog nooit in den gelegenheid geweest is om zoo 'n kind van
naderbij te leeren kennen. Nu, Mevrouw heeft het vertrouwen weten te wekken, en
dat zegt nogal wat, want inl. kinderen zijn schuw, en moeilijk toegankelijk. Het valt
mij als iets merkwaardigs op, zooveel als die fröbelschool met zoo'n kind weet te
doen. Ngamini wil nu voortdurend plaatjes kijken, en begint op haar lei te teekenen.
Als ik 's avonds eens
[1:2]
wat tijd aan haar besteed door te helpen met teekenen en door plaatjes uit te leggen,
dan hangt ze aan mij en is niet naar bed te krijgen; en den volgenden avond hunkert
ze naar voortzetting. Als ik op de lei een of andere batik motief heb geteekend,
versier ik dat met eenvoudige kleine figuurtjes voor vulling der open vakken; Ngamini
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kijkt daar bij toe en haar baadje schokt mee bij elk haaltje dat ik daarbij periodiek
maak zoo vol belangstelling is ze dan. Ik geloof dat ik haar wat prentenboeken zal
moeten geven, misschien had ik dat al veel eerder moeten doen. Maar - ik heb niet
geweten.
Weet U wel dat Ngamini bar en bar jaloersch is? Dat blijkt telkens als zij samen
is met haar jongere zusje, dat te Randoeblatoeng bij de ouders is, of als er kinderen
van haar leeftijd op het erf zijn. Dan is ze in eenen dood verdrietig en humeurig,
puur uit jaloezie. Dat komt door haar positie als eenig kind in huis; ik geloof dat daar
de school ook wel gunstige invloed op hebben zal. - Gisteren begon ze ineens een
vertooning: armen uitsteken, hoofd draaien; ook al op school geleerd. Ik begin
respect te krijgen voor fröbel-juffrouwen! Die kunnen dingen doen, die ik niet kan.
[2:3]
Nu eens heel wat anders. Mijn besluit met herbenoeming in den nieuwen rang van
Beheershoutvester is gekomen 2 dagen na Uw bezoek; het heeft een geb[xxxxxx]
van f 500.- [xx] f 800.- p. mnd., m[et/nd[?] f 160. [ducaten[?] toeslag. Bovendien
terugwerkende kracht, zoodat ik nog f 4200.- achterstallig traktement te vorderen
heb. Wat moet ik met al dat geld doen? Met inbegrip van het onderhoud van mijn
auto verteer ik nog geen f 500.- p. mnd., misschien gemiddeld maar f 400.-. Er moet
dus iedere maand een groot saldo naar de Bank. Met a.s. Januari krijg ik weer f
100. opslag!
De auto is momenteel bij den reparateur. De kleppen van den motor worden
bijgeschuurd, voor nauwkeurigen sluiting. Uit een kloppend geluid viel ook op te
maken dat ergens iets niet in orde was; eerst dacht ik aan de cardan, maar daar
was alles goed. Nu wordt in het carter gezocht; mogelijk zijn de metalen van de
krukas wat gesleten. Deze worden dus nu bijgewerkt. Dat werkje duurt een dag of
5 vermoedelijk. Gelukkig dat ik hem nu juist missen kan, door een hoop kantoorwerk.
Ook regent het hier meer dan bar in de laatste dagen, zoodat ik
[2:4]
helemaal niet rouwig ben om dat gedwongen thuiszitten.
Mijn haventje bezuiden Jokja komt er stellig door; de Resident is opgetogen over
mijn plan en heeft mij de hulp van een ingenieur verschaft voor het gedetailleerd uit
werken van mijn plan. Nu ik zoover ben kan geen Hoofd-inspecteur, al heet hij zelfs
Baron v. Asbeck, de uitvoering meer tegenhouden. Hem zal niets anders te doen
over blijven te doen dan zijn handteekening te zetten op mijn suppletoire begrooting.
Met de Paaschdagen ga ik misschien 4 dagen naar Batavia, als afgevaardigde
van onze Loge, maar zeker is dat nog niet. Met de Pinksterdagen hoop ik per auto
een rondreis te maken langs mijn oude kennissen te Pati, Tegir, Rembang, Blora;
maar of dat wel door zal gaan? Korte tijd!
In de kranten zag ik nog geen letter over de expositie in Buitenzorg. Wordt die
doodgezwegen? Aardige kerels toch, die krantenlui!
Nu, ik reken op nog een lettertje terug, want U zult toch moeilijk kunnen beweren
er geen tijd voor te hebben.
Intusschen verblijf ik, met beleefde groeten, steeds Hoogachtend,
Uw dw.
W.Versluys

Willem Witsen aan Willem Witsen jr.
Plaats: Gambar (Ned. Indië)
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Datum: 17 maart 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[71]
In je laatsten br. schrijf je heel laconiek dat Mevr. v. Wezel overleden is. Ik wou dat
'k dit bericht even lac. kon opvatten! Wij kenden haar zoo goed en 'k hield veel van
haar, 'k heb nooit anders dan hartelijke vriendsch. van haar ondervonden en voor
mijn vriend v. W. voel 'k 't als 'n gr. calamiteit. Is 't geen vergissing?
Wat Breitner betr. die heeft mij ook niet geschr. en heeft dus niets te reclameeren.
..'n Reprod. die buitengewoon slecht is en de tonaliteit van 't sch.
[72]
abs. niet weergeeft en zelfs 'n valschen indruk ervan sugger. Die zal je in Holl. ook
wel te zien krijgen en dat spijt me genoeg, want men zal het werk naar dit verknoeide
beeld beoordeelen.
..wel hebben we 'n tocht gemaakt van 'n paar uren in de koffie tuinen, te paard,
maar de vele en hevige regen heeft tot nog toe, 'n herhaling verijdeld
Van uit de verte is de Kloet buitengew. mooi en indrukwekkend en als de tochten
daar heen niet te vermoeiend voor mij blijken, hoop 'k er veel van te zien. Intusschen
is de omgev. direct om 't huis ook interessant: vóor 't huis is 'n gr. tuin met de pracht.
bloemen bl. heesters en boomen; tusschen dezen tuin en 't gebergte in de verte
[73]
liggen de koffie tuinen op zeer geaccident. terrein. Achter 't huis is 'n gr. erf met veel
vruchtb. waaraan reuze vruchten hangen en daàr zijn ook de stallen voor de paarden
& koeien en de woningen van de huisbedienden. Daar achter is 'n gr. vallei die aan
den horizon begrensd wordt door de ‘Wilis’. Het huis zelf is heel ruim en in de breedte
gebouwd, en heel geriefelijk; het midden stuk bevat eén kamer van buiteng.
afmetingen met voor galerij; de linker vleugel rechthoekig daar op, die 'n achter
galerij heeft, bevat 't slaapvertrek v.d. heer des huizes, de keuken, goedang, etc;
de rechtervleugel bestaat uit 'n kantoor, waar 'k nu zit te schrijven, (rechts zie 'k de
Kl. en links, door 'n raam, de ‘Wilis’)
[74]
waarin 'n deur toegang geeft tot onze vertrekken, die 'n voor galerij hebben en
waarnaast de garage is, de mandi kam. en de W.C.
Door 'n hek dat de achter galerij van den linkervl. afsluit, komt men in 't Etablis.
(dat naast 't huis gelegen is en 'n gr. complex vormt van versch. gebouwen. Hier is
e

in de 1 pl. het koffie bedrijf met alles wat erbij behoort en verder op kan men den
latex zien verwerken tot rubber. Dat alles is zeer interess. en dwingt respekt af voor
de energie en werkkracht die noodig zijn om zoo'n ondern. te besturen. Verderop
zijn nog de huizen van de employé's en de kampong waar 't werkvolk woont.
‘Gambar’ ligt geheel afgesl. van de buitenwereld, enz.

Willem Witsen aan M. Alvares Correa
Plaats: Gambar (Ned. Indië)
Datum: 21 maart 1921
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[79]
Gisteren kregen wij uw brief van den 12 febr. Het verheugde mij zeer te zien, W. C.
dat je mijn vrijmoedigheid niet hebt kwalijk genomen, maar ik
[80]
en

verwachtte niet anders. Een paar briefk. niet medegerekend schreef 'k je den 17
Jan., uit W. mijn laatsten brief. Ik schrijf over 't alg. zóo veel dat 'k mij niet herinneren
kan na dien tijd nog geschr. te hebben. Deed 'k dit wel ('k houd er wel notitie van,
maar men kan ook dàt vergeten) en verval 'k daar door in herhalingen, houd mij dit
dan ten goede. In ieder geval heb 'k Casanova en Isaac geschreven over 't portret
v.d. G.G. en allicht hebben die je er wel van verteld. Ik zal daarom volstaan met de
mededeeling dat dat portret, ook al door de bezwarende omstandigh. waarin 'k 't
schilderde, mij buitengew. vermoeid heeft. Want 'k heb zóo lang moeten wachten
op de opdracht van den Volksraad; er
[81]
was zóoveel tijd verloren gegaan en wij verlangden zóo zeer eindelijk naar Gambar
te gaan, dat 'k de laatste week 8 uren p. d. (voortdurend staande) aan dat schilderij
gewerkt heb, een praestatie in dit klim. en op mijn leeftijd, waarvan 'k de gevolgen
nog niet te boven ben. Daarbij komt dat 'k al dien tijd, zooals dat gew. gaat als men
geheel in 't werk is, in de illusie geweest ben dat 'k inderdaad 'n goed ding maakte
en 'k nù, achteràf, daarvan allerminst zeker ben; want de repr. in 't Ind. Leven dat
de Red. mij toezond, viel me niet meê. Die repr. is nu wel buitengew. slecht, zooals
te verwachten was, maar heeft mij aan 't twijfelen gebracht of, hoewel 'k de zekerheid
heb dat 't veel beter
[82]
is dan men volgens de repr. zou denken, 'k mij geen parten laat spelen door mijn
herinnering. Ik wacht altijd nog op 'n goede foto die Teillers, den Secr. v.d. K.kr. mij
beloofd heeft. Als die foto niet beter is, zou 'k tot de concl. moeten komen dat 't 'n
mislukt sch. is, en dat benauwt mij vreeselijk. Van T. hoorde 'k dat de heeren v.d.
Volksr. er zeer meê zijn ingenomen. Inderdaad heb 'k nog niets slechts erover
gehoord, maar dat zou me tr. niets kunnen schelen als 'k zelf de overtuig. had dat
't goed is. - Of mijn tentoonst. te W. eenig succes heeft gehad, weet 'k niet. Die
tentoonst. is nu al 'n week gesloten en 'k wacht steeds bericht van T. Maar in ieder
geval heb 'k T. in gelicht omtr. mijn vast besluit, om geen event. bestellingen
[83]
meer aan te nemen, - en eén opdr. 'n portret van Mevr. v. H. te Batavia, 'n française,
heb 'k vooralsnog in petto gehouden, maar met 't oog op den tijd, denk 'k niet dat
er iets van komt. Trouwens, 'k voel me nog altijd afgewerkt & moê en 'k heb er geen
pl. in. Wij zijn nu al 14 dagen op G. en 'k moet zeggen dat 't leven hier al heel weinig
heeft van 't leven in Ind. zooals wij 't hebben leeren kennen. Je hadt wel gelijk toen
je schreef dat 't ons in Ind. pas zou gaan bevallen als we op G. waren. Het leven is
hier absol. vrij, de natuur is buitengew. mooi en het klim. gew. verukk. De temperat.
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o

var. van 66 's morgens om 6 uur tot 103 i. d. middag. Maar 'k heb 't hier nog niet
warm gehad, terwijl in Bat. bij 'n lagere temp. 't niet
[84]
uit te houden is. Niettegenst. den hoogen st. v.d. therm. is de lucht hier altijd frisch
& heerlijk. Zelfs ben 'k hier iets warmer gekleed doordat de bergwind dikwijls heel
koel kan zijn, maar Z. die zich trouw. meer beweegt loopt hier bijna altijd rond in z'n
pyama. Hij is nu in de koffie tuinen te paard, en als hij straks terugkomt is hij ‘en
nage’, hoewel hij alleen 'n sporthemd en 'n linnen (kheki) broek aan heeft. Hij gaat
dan dadelijk baden en komt eten in pyama. Je moet hem hier zien! Hij is in z'n
element en heeft 't altijd druk. Het bedrijf in 't etabl. gaat voortd. z'n gang en 'k heb
respekt gekregen voor de energie en de werkkracht die noodig zijn om zoo'n ondern.
te besturen. Hij doet dat verbazend flink, met vasten hand,
[85]
en altijd met dezelfde opgewektheid die je van hem kent. En voor ons is hij
allerbeminnelijkst. Altijd er op uit om ons pl. te doen, den heelen dag dóor. Je begr.
hoe dat voor M. is. Zij voelt zich hier absol. thuis en er is hier niets dat haar hindert.
Zij is, en voortd. zóó in haar schik als 'k haar nog nooit gezien heb! Jammer dat er
zoo gauw 'n eind aan komt. Ik heb haar voorgesteld hier te blijven en mij alleen naar
Holl. te laten gaan, en haar later, misschien met Is. te komen halen. Maar zij wil mij
niet zoo lang alleen laten. Wat betreft ons verblijf hier te verlengen, zooals Is. in z'n
telegr. voorstelde, daarvan kan niets komen, om allerlei redenen. Ik heb dat rijpelijk
overwogen en niettegenst. de vele
[86]
voordeelen en 't gr. genot dat 'n langer verbl. in deze heerlijke, rustige en pracht.
omgeving ons ongetwijf. zou verschaffen, kom 'k toch altijd tot dezelfde concl.: dat
't beter is om de volg. maand terug te gaan. Als Is. maar niet zoo besluiteloos was
geweest! Met zìjn talent en gr. handigheid zou hij hier de prachtigste schild. hebben
gemaakt, om niet te spreken van fin. succes, dat hij niet zoekt en niet noodig heeft.
Ik taxeer dat succes op minstens 1½ millioen in vijf jaren. Ind. is m.i. 'n goudmijn
voor schilders van talent en zelfs, zooals blijkt, zonder talent! Als 'k jonger was zou
'k graag 'n jaar of wat hier blijven. - Verleden week hebben we 'n tochtje gemaakt
naar 'n plantage aan de Zuidkust van Java. Om 5.½ 's m. gingen we den Lahar over,
naar Tjandi Sewoe, waar
[87]
de auto van Z. bewaard wordt. Zoo als je weet uit verhalen van Zach is G. afgesl.
v.d. buitenwereld, door den Lahar, den modd. str. die v.d. Kloet komt. Met zw. regen
weer komt 't water in wilden vaart van de bergen, gr. rotsbl. meê sleurende en dan
kan men er niet over. Maar met goed weêr is de rotsachtige bedding, die zeer breed
is, droog en alleen in 't midden v.d. bedding stroomt 't modderachtige water, min of
meer breed, naar gelang v. den regenval. Is 't water nog te breed om overheen te
springen, kan men te paard er doorheen, of men moet door koelies worden
overgedragen. Vr. jaren ging Z. er met z'n auto door, maar sints de eruptie is dat
niet meer mogelijk. Vandaar dat zijn auto bij een buurman
[88]
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collega administr.t. staat. Wij vertrokken v. die ondern. om 6.50 en reden door tot
8. toen plotsel. de motor weigerde. Zach constat. 'n defect aan den carburator en
had meer dan 'n uur werk om dezen te herstellen. Nu en dan moest hij onder de
auto liggen en hij zag eruit, nee máár!! 't Speet me dat 'k hem niet helpen kon, - in
'n brandende zon is 't niet pr. iemand zich zóo in 't zweet te zien werken en zelf niets
te doen. Maar hij kreeg 't gedaan en om 9.08 gingen we verder, en gebruikten ons
ontbijt dat we hadden meêgenomen. In 'n plaats waarvan 'k den naam niet weet,
namen wij benzine in voor de zw. hellingen die het vlakke land v.d. Zuidkust scheiden.
Even 11 waren we aan den voet v. die bergen
[89]
en werden daar opgehouden door 'n Jav. beambte die 't nummer v.d. auto op nam
en naam en woonpl. v.d. eigenaar wilde weten. Eerst dacht 'k dat dit 'n maatregel
was in verband met de gevaarlijke hellingen, in geval van ongelukken. Dat deed mij
denken aan ons bezoek a. den Niagara waar wij, vóór dat we met de lift naar
beneden gingen om achter de ‘falls’ te komen, ook onze namen hadden moeten in
schrijven! Maar later bleek dat 't slechts 'n controle maatregel gold, daar op 'n
bepaalden tijd geen auto's worden toegelaten, om andere, uit de tegenovergest.
richting komende, gelegenheid te geven over de hellingen te rijden zonder elkaar
te ontmoeten. De man vond 't zijn plicht om
[90]
(in 't jav. aan Z.) te zeggen dat geen auto die hellingen kon maken, tenzij 't 'n
‘Overland’ was. Maar Z. dacht er anders over. De afsl. boom werd geopend en we
aanvaardden den tocht naar boven! Doch nauwelijks waren we 10 min. aan 't klimmen
toen de motor op nieuw weigerde! Na eenig overleg werd besloten dat M. & ik te
voet verder zouden gaan. Z. zou later komen, met of zonder auto, hij zou beginnen
met 'n onderzoek naar 't defect in te stellen. M. & ik wandelden dus verder, midden
door 't bosch, steeds stijgende, af & toe moest 'k stilstaan om te rusten en mijn hart
tot bedaren te laten komen. Het was 'n prachtige maar vermoeiende wandeling!
Nadat wij 'n uur geloopen hadden, kwam
[91]
Z. ons achter op met de auto, we hadden toen 't hoogste punt bereikt en waren op
de helling a. d. and. kant. Langs 'n kronk. weg daalden we af en konden niet ver
meer zijn van de pl. v. onze bestem., toen we aan 'n open plek in 't bosch kwamen
waar 'n bord stond waarop te lezen was: ‘standpl. voor auto's’.
Achteraf was 't duidelijk dat de meeste auto's, om de laatste en steilste helling te
vermijden, daar blijven staan. Maar Z. reed dóor en kalm, hoewel met 'n enorme
o

vaart, langs 'n helling van zeker 45 , kwamen we behouden beneden aan. Z. zei
‘daar kom 'k niet meer op’ maar 'n andere weg bestaat niet. Wij waren toen in Popôh,
aan 'n baai met pr. begr. rotsen en heerlijk bl. gr. water. M. & Z.
[92]
gingen nog wandelen en hebben apen in 't wild gezien! Ik voor mij was vermoeid
en bleef wat zitten in de voorgalerij van 'n soort herberg waar we later hebben
gegeten (amer. blikjes). Ik was erg benieuwd hoe Z. die auto weer naar boven zou
krijgen. Terug gaande, liepen of liever klauterden wij naar boven en op 'n goed
oogenblik zagen we Z. aankomen, in 'n geweldige vaart.... en hij kwàm er op! We
hadden toen 'n kwartier geklommen.
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De terugtocht ging verder van 'n leien dakje, we deden nu in 3 uur waar we 's
morgens 5 over hadden gedaan. En Z. was triomfant en rayonant! Ik heb hier 'n
onbegrensde bewondering voor hem gekregen. Thuis komende waren M. & ik moê,
M. zelfs zóó dat ze
[93]
moest gaan liggen, maar Z. terug komende uit de mandi kamer, was even frisch &
opgewekt als altijd! Hoewel vermoeiend was de tocht après tout wel heerlijk en we
hebben heel wat mooie dingen gezien, hoewel 't zóo gauw gaat dat men er eigenlijk
weinig aan heeft. Zelden heb 'k zóo hard gereden als met dien chauffeur du diable!
Het is opmerkelijk hier op 't vlakke land, dat zoodra men 'n desa (dessa, dorp) nadert,
er veel kippen op den weg loopen. Kippen hebben hier de gewoonte om, zooals
vrouwen in Holland, op 't allerlaatste oogenblik nog den weg over te steken en 't
aantal in aanmerk. genomen is 't 'n wonder dat er zoo weinig onder de auto raken.
Ook is
[94]
't opmerkelijk dat hier in de binnenlanden de Javanen al op geruimen afst. hun hoed
i. d. hand nemen en dezen niet weer opzetten voor dat de auto voorbij is. Onder
den hoed hebben ze altijd nog de hoofddoek. Als 'k hier in den tuin door mijn
verrekijker sta te kijken naar de Kloet b.v. zal Kebon niet voorbij loopen maar wachten
tot dat 'k klaar ben. De loopers van de afd. die elken ochtend staten en stukken
komen brengen aan Z., overhandigen deze zittende op de hurken; en in de tuinen,
waar 'k Zach wel 's te paard vergezel, en hij roept 'n Jav. aan die daar aan 't werk
is, neemt deze dadelijk de zelfde houding aan. Dat paardrijden is heerlijk! Z. heeft
4 mooie paardjes, alle
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hengsten, mooi van bouw en vurig en opgew. van temperament. De koffie tuinen
zijn prachtig en liggen op zeer geaccident. terrein, zoodat 't voortd. klimmen & dalen
is. Je moet M. te paard zien zitten, gekleed in 'n beige rijbroek van Z. en met 'n
sporthemd aan! Putties om haar beenen en 'n witte helmhoed op! Ze zit uitstekend
in den zadel en lijkt wel 'n cow-boy; veiligheidshalve loopt Kebon ernaast, altans
voorloopig. Want hoewel 't allerliefste beesten zijn, zijn ze lang niet zoo mak als
europeesche paarden die mak worden genoemd.
Zooals je wel bemerken zal hebben we hier 'n best leventje. Alleen 't werk schiet
niet op. Wel heb 'k wat geteekend
[96]
maar van schilderen komt niets. En mijn plan om teekeningen op den Kloet te maken
zal 'k wel moeten opgeven, want de tocht daarheen te paard, neemt 3 à 5 uren en
als 'k 'n paar uur te paard heb gezeten ben 'k dood àf! We zouden dan moeten
overnachten in 'n kamp en den volg. dag terug is weer even lang. Ik ben daar te
oud voor en trouwens voor M. is 't ook te vermoeiend. Mevr. C. is wel vriendelijk om
te zeggen dat in mij 'n schrijver is verloren gegaan! Neen Mevrouw, 'k heb in mijn
jeugd te veel met litteratoren omgegaan om niet te weten dat 'k absol. geen
schrijftalent heb. Maar 'k heb, als vele doove menschen, 'n tamelijke dosis observatie
[97]
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en overigens ben 'k niet heelemaal 'n idioot, zooals men doorgaans van mij denkt
omdat 'k weinig praat. Stilzwijgendheid is veel 'n gewoonte die voortkomt uit doofheid
en, als 'k 't zeggen mag, uit bescheidenheid. Dit zal wel mijn laatste brief zijn, want
de tijd schiet op; over 2 of 3 weken nemen wij den terug tocht aan. Maar 'k hoor
niets van de ‘Nederland’! Ik heb, al in Januari, f 800 handgeld gestort voor passage
op de ‘Prins der Nederl’. Ik verwacht nu elken dag de papieren en als die niet komen
kunnen we niet weg. Maar misschien komt dat terecht en dan hopen we einde Mei
in Holland terug te zijn en U allen weêr te zien! Dan is de koek op
[98]
en zal 'k dankbaar den tijd dien wij in Ind. doorbrachten, gedenken. In veel opzichten
zal 't ook weer heerlijk zijn om thuis te komen, en alle goede vrienden terug te zien!

Willem Witsen aan E. van Geuns?
Plaats: Gambar (Ned. Indië)
Datum: 24 maart 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[101]
Nu, na meer dan 2 weken, ligt zij te springen en te dansen in bed - 's middags wel
te verstaan, niet 's nachts - en te zingen: ‘O, wat vind 'k 't heerlijk hier, he... e.. erlijk
hi.... i.. ier’!
Zij kan dan niet slapen, vindt 't jammer van den tijd, springt uit bed en als 'k zeg
‘wat ga je nu doen, iedereen slaapt om dezen tijd’, zegt ze ‘dan ga 'k in den tuin
naar de bloemen’.
‘De zwever’ en 'k was verlangend om te lezen wat
[102]
je allemaal schreef, maar Jiggs kwam er alleén uit! Dat was 'n teleurst. hoe welkom
Jiggs ook was. Want hij is nu al 6 jaar 'n vriend van me en altijd nog even aardig.
Het deed me dan ook plezier dat hij mij hier kwam opzoeken, en zijn succes was
groot! Ik dank je dan ook wel voor de toezending, hoewel 't mij tegenviel dat hij
alléén kwam.
..Die buurman komt wel 's hier op bezoek, hij is al 30 jaren hier en heeft de
omgeving gekend als 'n wildernis. Hij doet ontzettende verhalen van tijgers en
slangen, waarvan je haren te berge rijzen.

Willem Witsen aan Hendricus Johannes Boeken
Plaats: Gambar (Ned. Indië)
Datum: 25 maart 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[103]
en

Toen wij, na 'n inderdaad te lang verblijf in 't W. v. Java, eindelijk den 8
op G. aankwamen, vonden wij den bundel verzen, dien
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dezer hier

[104]
je ons toezondt. Het is wel buitengew. vr. van je om ons daarmede hier te verrassen
en 'k dank je, ook uit naam van M., hartelijk.
Het zou iets zijn voor jou om hier 'n poosje door te brengen! De natuur is
buitengew. mooi, en de Kloet in de verte prachtig & indrukwekkend; het kl. is
o

verrukkelijk! We hebben hier 'n min t. van 66 's morg. en in den middag wijst de th.
o

'n temp. aan van 103 .
Toch is 't nooit warm of te warm zooals in Bat. 't geval is bij een lageren temp.
Daar is 't zoo drukkend & benauwd dat je àl je energie noodig hebt 't uit te houden
en er tegen opziet om 'n beweging te maken. Loopen komt dan ook niet voor; alleen
inl. ziet men langs den weg, iedereen zit in
[105]
'n auto, òf bij gebrek daaraan, in 'n huur rijtuigje op twee wielen, bestuurd door 'n
inl. In Btz. was 't wel beter, daar zijn ten minste de nachten koel - maar 't Indië zooals
wij 't daar hebben leeren kennen, is heel iets anders als hier. Daar komt bij dat G.
geheel afgesl. is v.d. buitenwereld door den Lahar, den modderstr. die v.d. Kl. komt,
en die, bij erupties, dood en verderf brengt over Bl.
In die stad zijn de sporen v. den ramp nog altijd zichtbaar. Vele huizen staan daar
leeg en vervallen en worden niet weer opgebouwd, blijkbaar wegens 't gevaar voor
toekomst. erupties.
Om hier te komen (en dat zijn alleén menschen die iets bepaald
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te doen hebben op G.) moet men den Lahar over, en dat kan te paard gebeuren of
men moet (zooals wij) door koelies erover gedragen worden.
Wij leven dus, met de betrekk. groote kolonie van de ondern. in de eenzaamheid
en dat heeft 'n gr. charme. Jammer dat 'k zoolang ben opgehouden door portretten
te Bat. & te Btz. Zooals je miss. weet, heb 'k, in opdr. v.d. Volksraad, 't portret v.d.
G.G. moeten maken. Wij blijven nu nog enkele weken hier en gaan, als alles goed
gaat, te Soerabaïa scheep op de ‘Pr. d. Ned.’ die 20 april v. Pr. vertr. Indië is 'n
prachtland en als 'k jonger was, zou 'k er eenige jaren willen werken, hoewel 't leven,
[107]
behalve hier op G. en waarsch. ook wel op and. plaatsen i/d binnenlanden - veel
bezwaren heeft. Dit laatste is, naar 't schijnt, in Holl. maar àl te goed bekend, maar
naar mijn gevoelen is is dat 'n eenzijdig oordeel.
Hoop je v.d. zomer in goeden welst. weêr te zien!

Willem Witsen aan Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens
Plaats: Gambar
Datum: 27 maart 1921
Verblijfplaats: LM E.354 B.2
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[briefhoofd Koffie-onderneming ‘Gambar’, Blitar]
Gambar 27 Mrt. 1921
Beste Frans,
en

De brief dien 'k op mijn 60 verjaardag van je ontving, was 'n groote verrassing
en heeft mij heel veel plezier gedaan. Natuurlijk had 'k je veel eerder moeten
antwoorden, maar 'k verzuimde dat door 't voortdurend uit te stellen. Mijn eenige
excuus, dat je misschien wel zal willen aanvaarden, is, dat 'k met 't oog op onze
reis naar Indië, ontzettend veel werk had dat nog gedaan moest worden. Maar nu
'k er eindelijk toe kom wil 'k je in de eerste plaats hartelijk bedanken voor je
vriendschappelijken brief. Echter ben ik te zeer doordrongen van 't besef van mijn
inderdaad te vele te kort komingen, om al het goeds dat je zoo vriendelijk was van
mijn werk te zeggen, te kunnen accepteeren. Ik heb al heél lang de overtuiging dat
de plaats die 'k inneem onder de schilders van mijn tijd, van weinig beteekenis is,
- maar de liefde voor mijn werk heeft door die overtuiging niet geleden - 'k geef wat
'k kàn geven en meer kan men niet verwachten. Het gaat toch niet aan om den eikel
te verwijten dat er geen perzikken groeien in 't eikenhakhout! - Van Isaac heb je
misschien wel gehoord dat wij verleden herfst naar Indië zijn gegaan. Isaac had wel
lust om meê te gaan, maar had te veel om handen om dadelijk een besluit te kunnen
nemen. Dat is wel heel jammer want, zooals ik de toestanden hier heb leeren kennen,
is Indië meer iets voor hèm dan voor mìj. Hij met zijn groote handigheid
[1:2]
zijn groot talent en enorme werkkracht, zou hier zeker prachtige schilderijen hebben
gemaakt. Door toevallige omstandigheden hebben wij de feesten kunnen bijwonen
die eén der vier vorsten van Java, ter gelegenheid van het huwelijk zijner dochter,
te Solo gaf, - en daar heb 'k dingen gezien waarvan Isaac had kunnen smullen! O.a.
op 'n ochtendfeest waar bijna geen Europeanen aanwezig waren en waar de
Prangwodono zelf in Javaansch costuum verscheen. In een schaduwrijke voorgalerij
van een der bijgebouwen van zijn paleis, te midden van de Javaansche hoofden
die met hun vrouwen in 'n halven cirkel gezeten waren, liet hij zijn mooiste en knapste
danseressen dansen, met op den achtergrond de gamalan en daarachter het zonnige
voorplein waar een groote menigte volk, in schilderachtige kleuren, belangstellend
stond te kijken. Hij vroeg mij toen hoe 'k dat dansen vond en toen 'k mijn bewondering
te kennen gaf zei hij dat, als 'k ze zou willen schilderen, die danseressen tot mijn
beschikking waren. Maar 'k had zelfs geen schetsboek bij me en kon, tot mijn spijt,
op zijn vriendelijk aanbod niet ingaan. Dat had Isaac moeten gebeuren! Hij had daar
meesterwerken kunnen maken! Ik heb nooit zoo iets compleets gezien van
compositie en lichtverdeeling. Maar trouwens ook het leven op straat in Batavia en
overal, tot zelfs in den kleinsten kampong, is van een rijke schilderachtigheid
[2:3]
waarvan de schilders in Holland geen flauwe notie hebben! Er is nog nooit iets van
gemaakt en de schilders die hier zijn kunnen er niet aan denken want zij missen
alle capaciteit en talent. Inderdaad is, wat men op dat gebied hier ziet, beneden alle
critiek! Maar behalve talent, zou men moeten beschikken over 'n groote dosis energie
die noodig is om het werk vol te houden in 'n excessieve warmte, en over 'n
krachtigen fysieken weerstand. Ik voor mij, die wat werkkracht betreft, zeker niet de
minste ben van mijn collega's, heb mij, voor 't eerst van mijn leven, overwerkt. Ik
heb n.l., in opdracht van den Volksraad, het portret geschilderd van den aftredenden
Gouverneur Generaal, in zeer bezwarende omstandigheden. Vier weken, met de
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uiterste inspanning, heb 'k daaraan gewerkt. Wij zijn echter naar Indië gegaan om
mijn zwager, die hier 'n koffieland heeft, te bezoeken en 'k heb er niet op gerekend
hier portretten te maken. Dat portret van den G.G. en andere te Batavia en te
Buitenzorg hebben mij zóo lang opgehouden dat wij eerst begin Maart hier eindelijk
aankwamen. Het klimaat is hier in de bergen verrukkelijk en de natuur prachtig met,
van hier gezien, de Kloet in 't verschiet. Ik zou daarheen, te paard, wel tochten willen
maken, maar ben, als 'k mijn zwager op zijn inspectie in de koffie tuinen vergezel,
al na twee uur rijden dood moê, terwijl om naar de Kloet
[2:4]
te komen men 3 à 5 uur in den zadel moet zitten en natuurlijk even lang terug, en
daar zie 'k geen kans meer toe. Door de ligging van de onderneming die afgesloten
is van de buiten wereld door den Lakar, den modderstroom die van de Kloet komt
en die 'n ontzettend breede bedding heeft (en bij een eruptie dood en verderf brengt
over de landen beneden) is 't hier zeer eenzaam en dat heeft een groote bekoring.
Die eenzaamheid in een indrukwekkende en mooie natuur dwingt tot een meer
geestelijk leven en 'k begrijp hier de anachoreten die zich afzonderden om zich
geheel te wijden aan geestelijke bespiegelingen. Plaatsen als deze zijn geen
uitzondering in de binnenlanden denk 'k, maar overal elders ziet men den strijd om
'n materieel bestaan in zijn meest bruuten vorm! Het leven hier verschilt hemelsbreed
van dat in de steden - niet alleen door de menschen - en het bevalt ons
buitengewoon. Jammer dat er zoo gauw een eind aan komt, want 20 april vertrekt
de ‘Prins der Nederlanden’ van Priok, waarop wij passage hebben en die ons, als
alles goed gaat, naar Holland terug zal brengen. Als je dus van den zomer weer
eens in Amsterdam komt, hoop 'k dat je ons komt bezoeken, - wij hebben je in
zóólang niet gezien! Ik kan je dan, als 't je interesseert, meer vertellen van onze
weder waardigheden in Indië.
Met hartelijke groeten van ons beiden, en mijn respekt aan je vrouw,
je oude vriend
Wim.

Willem Witsen aan Andries van Wezel
Plaats: Gambar (Ned. Indië)
Datum: 2 april 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[123]
..'t Is zoo verschr. dat het bijna niet te gelooven is, 't valt mij ten minste moeielijk
om mij voor te stellen dat 't inderdaad zoo is en aan jou beste vr. denk 'k altijd in
verband met haar, zooals wanneer je van mij hoort, je waarschijnlijk tegelijkertijd
denkt aan M.
Dat is, althans in ons leven, iets onafscheidelijks, en als vroeg of laat, noodzakelijk
die scheiding wordt geforceerd, is dat wel de gr. calamiteit die ons kan overkomen.
Wij kunnen wel zeggen dat zij blijft voortbestaan voor jou en voor ons en voor allen
die haar goed kenden & liefhadden
[124]
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- dat kàn, tot op 'n zekere hoogte, 'n troost zijn - maar tòch blijft die scheiding voor
ons gevoelen iets onnatuurlijks en onbillijks en is voor 'n gevoelig man uiterst
moeielijk te dragen. Het eenige wat je doen kunt is je geest af te leiden in banen
waar alle gevoeligheid is uit gesloten. Niet dat je verdriet daardoor zou verminderen..
maar je maakt je weerstand grooter. Ik beschouw 't als 'n stap in die richting dat je,
zooals H. ons schreef, naar Amerika bent gegaan, en 'k ben daar blij om hoewel,
voor mij zelf, 't mij spijt dat we, in langen tijd, je niet terug zullen zien als wij terug
zijn in Holland.
Want onze tijd loopt hier ten
[125]
einde en binnen enkele weken gaan wij scheep te Soerabaïa op de ‘Pr. d. Ned.’ die
20 a.k. van Priok vertrekt...
..We hadden bij onzen terugkeer in H. je zoo gr. de hand gedrukt, en blijven
verlangend naar je uit zien.

Willem Witsen aan Kees Wiessing
Plaats: Gambar (Ned Indië)
Datum: 2 april 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[121]
..Maar over 't geheel ben 'k erg ingenomen met ons verblijf in Indië.
[122]
Wij hebben zóóveel hartelijke vriendsch. ondervonden en zóo veel gezien & genoten
dat het voor mij 'n onvergetelijke herinnering zal blijven.
Wel is waar is mijn tent. après tout 'n fiasco gew. en had 'k, wat mijn werk betr.
er meer aan kunnen hebben. Maar in aanmerking genomen dat mijn werk geen
hoofddoel is gew. en het veel aan mij zelf gelegen heb dat 'k zoo weinig succes kan
boeken, zou 'k onbillijk zijn mij hiervan iets aan te trekken!

Willem Versluys jr. aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: Magelang
Datum: 9 april 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
W.Versluys
Magelang
Magelang, 9 April 1921
Zeer Geachte Heer en Mevrouw,
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Nu heb ik tot mijn spijt den tijd weer laten verloopen; U gaat 20 april alweer aan
boord, dus bij ontvangst van dezen is U al op het punt van te vertrekken. Als U zich
te Batavia in wilt schepen, zorg dan dadelijk nog telegrafisch voor logies in een der
groote hotels, anders heeft U op het laatste moment nog het koopje, dat U Uw
handbagage niet vervoerd kunt krijgen. Ik spreek uit droeve ervaring.
Ik had U al lang willen antwoorden, temeer daar ik erg in mijn schik was met Uw
brief. Vooral het slot, met de opmerking dat mijn leven U een opgaande lijn
toescheen, deed mij veel genoegen, juist omdat ikzelf mij ook verbeeld dat dat zoo
is. In elk geval spaar ik geen moeite om het in de goede richting te sturen en te
houden. En juist omdat ik altijd veel waarde aan Uw oordeel heb gehecht, treft het
mij zeer dat U geheel vrijwillig nog die aangename opmerking geeft. Ik kan er U dan
ook niet genoeg voor danken.
[1:2]
Ik kan mij best voorstellen dat Mevrouw met ijver aan 't lesgeven is; 't is steeds
buitengewoon interessant om op intieme wijze kennis te maken met personen uit
een zoo volslagen aan ons afwijkend ras. Dien avond bij mij thuis heb ik dat heel
goed gezien, ook toen was Mevrouw niet weg te krijgen van Ngamini. Nu heeft
Mevrouw een veel langere beurt, dus betere gelegenheid om het vertrouwen te
winnen. Inl. kinderen geven dat niet gauw. Zoo is het dochtertje van mijn chauffeur
nog in het minst niet aan mij gewend, hoewel het al 3 jaar elken dag mij ziet; en dat
op een leeftijd van nu nog niet vol 4 jaar. Het neemt altijd de vlucht, en huilt van
belang als het bij toeval eens niet kan ontsnappen.
Soekami is momenteel afwezig; zij is voor een paar dagen naar Blora om haar
meubels daar te laten repareeren, en denkelijk om er een klein huisje bij te koopen.
Dat wordt dan naar haar erf overgebracht en aan de aanwezige huizen gesamboengd
(gelascht). Zij zorgt wel dat de reis zelf haar geen cent kost, door er een handelsreis
van te maken. Ze heeft een heele
[2:3]
lading van allerlei dingen, die hier overvloedig zijn, meegenomen, o.a. 3 dikke koolen,
die ze daar met winst verkoopt. Te Blora koopt ze weer andere dingen in,
voornamelijk batik werk, en daar verdient ze grof geld op. Ik durf wedden dat ze nog
geld overhoudt. In het Blorasche is batikken nog huisnijverheid, hier niet meer
(sigarenfabrieken enz.). Ze koopt daar doeken, die hier evenveel rijksdaalders
opbrengen als ze daar guldens kosten. Kortom, ze kan, zooals het een recht geaard
Javaan betaamt, voor zichzelf zorgen.
Ik heb idee dat het verblijf op de Kebon lang niet het minste is van Uw heele reis.
U heeft kennis gemaakt met Batavia, en even ook met Semarang en Soerabaja (ik
heb het land aan de groote Ind. steden), U kent Buitenzorg, U hebt even kennis
gemaakt met Magelang en allicht evenzoo met Blitar, en ten laatste zit U eenige
weken buiten. Weer absoluut anders! Ik durf wedden dat Gambar U het best van
alles is bevallen.
Het idee om Mevrouw een heel jaar hier te laten is zoo kwaad niet. Maar waarom
[2:4]
dat niet uitgebreid tot U zelf? Het is mij niet recht duidelijk, wat U met zoo'n spoed
weer naar Holland terugdrijft. Als het verblijf hier te lande U goed bevallen is, dan
kunt U samen toch ook het volgende najaar hier terugkomen? U ziet blijkbaar tegen
de reis niet op. Een zeereis beteekent trouwens niets; de onaangenaamheden van
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een reis treft men alleen bij spoorreizen, en die kan men op het traject
Amsterdam-Blitar tot een paar uren beperken.
Als U weer komt, verzuim dan niet om Sumatra te gaan zien. Niet de Oostkust,
maar de Westelijke kant. Het landschap achter Padang is zoo schitterend mooi,
zooveel grootscher dan het Java's landschap; zoo het uitzicht van Bonan Dolok op
de baai van Sibolga; het meer van Manindjau, het uitzicht van Tabat Patah op de
vlakte van Paja Koemboeh en het rotsgebergte daar achter enz. Buitengewoon
interessant is ook het staatkundige scheidingsgebergte: Dolok Ngalau Sariboe
(Duizend-Grotten-Gebergte) zooals men dat ziet van den weg
Pajakoemboek-Boea-Sawah loentoh, en vooral ten Z.O. van
[3:5]
Sawah loentoh, voorbij Sidjoendjoeng, in de richting Soengei Lansat
(Midden-Sumatra-weg). Naar deze laatste plaats gaande gaat de weg vlak langs
den voet van dat gebergte. Het bestaat er uit een heele rij geweldige geheel apart
staande kalkrotsen, enkele honderden meters breed en 600-900 M. boven de vlakte
uitstekende. Noordelijker gaat de Embilin-rivier er door een heel nauwe poort
tusschen door. Overal verdwijnen er riviertjes in den voet van die rotsen, en, volgens
de kaart, komen er aan den Oostkant weer onder uit. - Sumatra is geologisch heel
anders gebouwd dan Java. De Boekit Barisan, het oorspronkelijke gebergte dat de
geheele Westkust volgt, is ouder dan eenig gebergte op Java. Bij Fort de Kock is
het geheel onder het puin van den Singgalang-vulkaan bedolven. De kamhoogte is
in de buurt van Fort de Kock niet meer dan 1200 M. Overigens ligt de kam hooger:
1600-2000 M. Een schitterend mooi uitzicht heeft men ook vanuit de pasang grahan
Koebung nan Doca halverwege Solok en Alatina Pandjang, op de vlakte van Soloh
en het meer in Sing karah.
[3:6]
Ook in het binnenland van Atjeh heb ik meer dan schitterende plekjes gezien, zoo
in Boven Tamiang, in Boven Edi. En het land bij Baros niet te vergeten!
Ik stuur U ook nog een drukwerkje, een destijds door mij gehouden causerie over
mijn werk in Noord-Sumatra; ik hoop dat het U een beetje zal interesseeren.
Jan valt geloof ik alleen maar te beklagen, ik geloof niet dat hij een erg aangenaam
leven heeft. Ik kan mij ook nooit goed begrijpen dat hij tot dat huwelijk is overgegaan;
hij heeft al den tijd genomen om zijn a.s. vrouw vooraf te leeren kennen; het getuigt
òf van slecht inzicht òf van zwakheid om dat huwelijk door te zetten. Ik acht het heel
niet onmogelijk dat hij het huwelijk tegen beter weten in heeft gesloten, om zijn lieve
centen te redden, die hij in die juf had gestoken. Uiterlijk houdt hij zich kranig.
Nu blijft mij nog U een goede terugreis toe te wenschen en U een herhaling van
Uw reis aan te bevelen. Boodschappen en opdrachten naar Holland geef ik niet
mee, U weet zelf het best wat er verwacht wordt.
Nogmaals, goede reis, en tot weerziens te Magelang of waar dan ook.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw.
W.Versluys

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Aan boord van het S.S. de Prins der Nederlanden]
Datum: [19 mei 1921]
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 42
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[1:1]
= HARTELYKE GELUKWENSCHEN VAN ONS BEIDEN = WITSEN =

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Heihof (bij Heerlen)
Datum: 14 juni 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Heihof bij Heerlen 14 Juni 1921
Beste Wim,
Het was voor mij een waar feest je brief uit Indië te ontvangen. Zulke interessante
brieven worden tegenwoordig zelden geschreven. Je hebt daar veel gezien en
beleefd, dat door zijn kontrast met de dingen hier, het leven hier beter en helderder
zal doen begrijpen. Het is goed zich nu en dan in de wereld te mengen, ten minste,
wanneer het gebeurt op aangename manier en con amore. Het schijnt, dat de
mensch dat noodig heeft.
[1:2]
In den laatsten tijd heb ik niet zoo gehandeld en in volkomen afzondering geleefd,
alleen met het werk bezig: want er was nog veel intehalen wat vroeger werd
verzuimd.
Welkom dus in het oude vaderland en in Amsterdam. Ik weet niet waar deze brief
je zal aantreffen en of je al in de Oosterparkstraat terug bent.
Dezen winter, toen ik in Baarn was met mijne vrouw, zijn wij nog bij Hein geweest
en op de inaugureele speech van Moerkerken aan de Academie heb ik nog met
eenige lui kennisgemaakt, die ik van ouds van naam kende. Maar anders heb ik
[1:3]
zoo goed als niemand van de oude vrienden meer gesproken. Ik weet niet of je nog
veel leest. Ik hou me dikwijls bezig met lectuur van boeken van de zestiende en
zeventiende eeuw, die ik nog niet had gelezen en die men eigenlijk moet kennen.
Zoo heb ik met mijne vrouw te zamen den Don Quichotte in het Spaansch ter hand
genomen en dien nu na bijna een half jaar gestadig bij stukken en brokken
doorwerken bijna voleindigd. Te voren had ik nog den Lazarello de Tormes, een
klein spaansch schelmenromannetje gelezen, dat een even groot meesterstuk
[1:4]
is. Ja, voor muziek of tooneel hebben we hier geen gelegenheid en men heeft
verleerd er naar te verlangen. Ik amuseer me met nu en dan mooie karikaturen in
geillustreerde boeken na te kijken. Men kan er lang op turen, als het goed is en dat
remplaceert voor mij de tentoonstellingen van schilderijen en beeldhouwwerken.
De rheumatiek verhindert mij trouwens dikwijls naar steden te gaan.
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Wil je vrouw van mij groeten en ontvang met haar die van mijne vrouw en mij.
Zooals steeds, t.t.
F. Erens

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 23 juni 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
23 Juni 1921
Beste Wim,
Hein heeft je ons ‘hartelijk welkom weer terug in het land’ natuurlijk overgebracht.
Maar toch wil ik je even persoonlijk schrijven, hoe blij wij zijn, dat jullie weer veilig
zijn gerepatriëerd. Het deed ons zoo goed, dat je ons in Indië niet hadt vergeten,
en daarvan blijk gaf door je allerprettigsten brief en je kaarten. Ja, beste kerel,
telkens neem ik me voor, je óók eens te schrijven, maar je weet niet, hoe reuzedruk
[1:2]
ik het heb, want in de laatste jaren worden mijn werkzaamheden aan de N.G. hoe
langer hoe meer uitgebreid. Wat leuk, dat je het portret van den ‘onderkoning’
geschilderd hebt: je hebt het wel niet noodig voor je reputatie natuurlijk, maar 't is
toch wel een zeer vleiende opdracht. Het zal je wel hebben aangedaan dat Fons
tijdens je wegzijn is overleden: het heeft mij óók zeer aangegrepen, want hij is bijna
4 jaar jonger dan ik, en had nog zooveel kunnen doen. Juist in de laatste jaren was
hij nog al eens hier en bij ons geweest. Nu zal ik je wat vertellen: door Fons'
heengaan, ben ik er toe gekomen, om dat portret van hem, dat
[1:3]
jij photografeerde, en waar hij, Hein en ik op staan, afzonderlijk te laten
reproduceeren. Als je er op gesteld bent, kan ik jou er óók een sturen. Schrijf mij
dat dan maar. De anderen die het krijgen zijn Mevrouw Diepenbrock, natuurlijk,
Hein, Gidius Timmerman en Balthazar Verhagen, dien ik persoonlijk ken, en die
een heel goed stuk over Fons geschreven heeft in de N.G. Op jouw fotografie, die
zeker 30 jaar oud is, was het beeld wat flauwer gewonden: het is dus een beetje
bijgewerkt moeten worden, maar ziet er heel fatsoenlijk uit, m.i. tenminste.
Voelen jullie je nu weer wat meer in je assiette
[1:4]
ordinaire?
Heel hartelijke groeten van ons allen aan jullie beiden, en een handdruk van
je
Willem
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Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Parijs
Datum: 28 juni [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Parijs
28 Juni
Ik ben sedert 14 dagen hier, kom volgende week terug en dadelijk hooren hoe 't
met onze plannen staat. Ben hoogst benieuwd, het is hier toch wel echt en je ziet
wonderlijke dingen.
Beiden Hartelijk gegroet en tot spoedig
ii
Groeten aan Correa.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Volendam
Datum: 12 augustus 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Volendam 12 Augs. - 21
Beste W.,
Een half jaar geleden ontving ik je kaart uit Indië en was dankbaar en verrast dat
je daarginder nog aan mij kondt denken en wel zoodanig dat die gedachte tegen
13 Febr. tot mij kwam.
Nu weet ik niet of je in Amsterdam terug bent of niet, maar hoop toch dat je ter
eeniger tijd deze zult ontvangen, als bewijs dat ik ook aan jou heb gedacht.
Met hartelijke handdruk ook aan Marie
je
W.B.Tholen.

Willem Witsen aan Maurits Benjamin Mendes da Costa
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 15 augustus 1921
Verblijfplaats: UBA, MDC XX K8 53, 43

[1:1]
Oosterpark
15 Aug. 1921
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Beste Mau,
en

Hartelijk dank voor je briefje op den 13 . Het is après tout toch wel prettig op
zoo'n dag iets van de vrienden te hooren.
Heel graag zal 'k nog eens bij je komen, maar voorloopig zal dat niet gaan doordat
'k dagelijks heen en weer ga naar Baarn waar 'k een levensgroot portret ten voeten
uit, bezig ben. Van daag is de tweede week in gegaan
[1:2]
en ben 'k nog niet op de helft. Daarna heb 'k van dien zelfden meneer nòg 'n portret
te maken, bescheidener van afmeting dat present wordt gegeven aan een
Vereeniging. Wannèer 'k komen kan zal 'k je dus later laten weten, zoodra 'k weer
thuis en in mijn gewone doen ben. Ik vind portret schilderen altijd nog een heerlijk
vak! In ieder geval beter dan het ambt van nachtwaker aan een broodfabriek! - Dus
graag tot later.
Hartelijke gegroet, ook van Marie
je
Wim.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 21 augustus 1921
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 85

[1:1]
Oosterpark 82
A'dam 21 Aug. '21
Beste Jan Piet,
Wij zouden je zoo graag nog eens zien voor dat je op reis gaat. Weet je wel dat
je mij beloofd hebt nog te komen? Zou je 't niet zóó kunnen in richten dat je eens,
met je vrouw komt eten? Noem zelf maar den dag. Ik had je willen vragen een rolletje
etsen voor mij meê te willen nemen, 'k ben bang dat het verloren raakt als 'k 't per
post zend. Dat zou voor jou ook een aanleiding kunnen zijn om kennis
[1:2]
te maken met Teillers, eén van de weinigen die 'n mooi interieur en eenige goede
schilderijen hebben. Hij en zijn vrouw zijn aller aardigste menschen, ook kennissen
van Chap.
Met mijn werk uit Indië schiet 'k niet hard meer op doordat 'k dagelijks naar Baarn
moet waar 'k 'n paar portretten schilder. Wel heb 'k vier aquarellen bijna af en ben
e

aan mijn 7 ets (van de 21) dat zal dus nog een poosje duren! Schrijf me gauw eens
of we op je mogen rekenen.
Hartelijke groeten ook aan je vrouw, van ons beiden
je
Wim.
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Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Baden Baden]
Datum: [31 augustus 1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste W. en M.,
Een paar dagen in Baden Baden, een echt touristen-oord! Het is hier alleen
ondanks alle afzetterij, bar goedkoop.
Kom deze dagen terug en jelui opzoeken. (Natuurlijk is Correa hier om zijn
[4[?]0,000 marken op te zien te maken!)
Hartelijke groeten van
ii

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: 7 september 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amsterdam 7 Sept. 21.
Waarde Witsen,
Zou het je niet mogelijk zijn mij morgen honderd vijftig gulden te leenen maar niet
van het fonds, want dat moet ik aan mijn vrouw af geven. Je zou mij daarmede zeer
verplichten. Ik weet niet wanneer ik ze terug kan geven maar ik hoop in den
volgenden maand.
Met hartelijke groeten ook aan je vrouw
t.t.
GHBreitner

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: [Indische Oceaan, voor Colombo]
Datum: 28 september 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
28 Sept. [19]21
[a. b. S.S.] Jan Pietersz Coen.
Beste Wim,
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Het was ongeloofelijk aardig van je, om in Amsterdam nog aan boord te komen,
zoo lang te blijven, en zulke heerlijke vruchten voor ons meê te brengen. De laatsten
zijn nu pas op en ze hebben ons, 's ochtends of 's avonds in de hut, menige
verfrissching gebracht. Morgen leggen wij aan in Colombo, en ofschoon men beweert,
dat men daar voor het eerst den frisschen indruk van het Oosten krijgt, en ik me
daarop wel verheug, heb ik in het algemeen maar liever, dat de boot doorvaart.
Varen is varen en dat aanleggen met al zijn gesjaggel en gesjor beschouw ik maar
als een vertraging in het bereiken van
[1:2]
het doel. Niet, dat ik in de zeereis niet veel aangenaams waardeer, maar ik denk,
dat ik meer van continuïteit dan van afwisseling houd. En al wat naar sightsee-erij
lijkt, kan ik kwalijk genieten.
We hebben een zeldzaam voorspoedige reis. Van zeeziekte is geen sprake
geweest. Alleen de Roode zee was een beproeving, maar er zijn toch nog erger
dingen. Zoo vind ik de kraaiende en stoeiende kinderen op het dek erger dan de
hooge temperatuur. En ik verbaas er me wel eens over, dat ik er nog geen enkele
den nek om gedraaid heb. Het beste was het in de kapiteinshut, waar ik heel geduldig
een portretje van den gezagvoerder heb geteekend. Beter kan men toch eigenlijk
niet doen. Want zoodra men met zoo iets bezig is, vergeet men warmte, verveling
of irritatie, - en men krijgt, als er wat van terechtkomt, nog een beetje moreele
satisfactie op den koop toe. Misschien dat ik voorbij Colombo nog wel een Javaantje
ga afteekenen, waar ik
[1:3]
vóór Suez mee begonnen was.
Over het geheel zou ik zeggen dat het grondig portretteeren van de verschillende
soorten van Indonesiërs de moeite waard zou zijn, en de reis kon loonen. Ik moet
nu eerst eens zien, of ik me daarginds wat op kalm werken kan inrichten. Maar elken
dag één séance van den een of anderen fraaien kerel of van een mooi vrouwtje,
dat zou me best lijken. Toch gaan we stellig ook wat reizen door den archipel, en
als ik volledig mijn zin kreeg, zou ik wat van Celebes, Nieuw Guinea en Sumatra
gezien willen hebben, vóór ik retourneerde. Bali natuurlijk ook wel, maar naar Bali
gaat tegewoordig iedereen. En wij hebben bepaald plan op een tocht naar Cambodja.
Of dat reizen veel tijd kost, kan ik natuurlijk nog niet beoordeelen.
[1:4]
Of Isaäc bij zijn plannen blijft, daar zal jij op het oogenblik meer van weten dan ik
het doe. Voor een bootreis lijkt hij mij, gesellschaftlich gesproken niet geboren. Maar
om b.v. op het sloependek, vlotte en pikante aquarellen te maken, ja, dat zou ik wel
iets voor hem vinden. - Jij hadt eigenlijk, in de geest van je grootsche etsen van
Trafalgar-square, iets van den Boro-Boedoer of den tempel van Prambanan moeten
maken. Dat zou stellig iets van blijvende beteekenis zijn geweest. Of je de reis
misschien toch nog eens doet, om zooiets te volvoeren?
Met hartelijke groeten ook van Anna en aan Marie
always your old
Janpiet

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
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Plaats: [Den Haag]
Datum: [18 oktober 1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Koninginnegracht 2, Den Haag]
Dinsdag
Beste Wim en Marie,
Ik weet niet of ik jelui nog voor Zaterdag zie, in dat geval, rendez-vous op de boot.
Ik moet Marie nog vertellen van de downsale van de Bijenkorf. Die koffer is bij
nader
[1:2]
beschouwing, onbruikbaar, tweede rangs fabrikaat en een scheve deksel die niet
sluit. Ik heb een andere moeten koopen en de Bijenkorf geschreven dat ze hem
terug moeten nemen.
Kreeg een brief van Jan Piet van onderweg. Hij schijnt de genoegens
[1:3]
van het Boot leven maar matig te apprecieeren! denkt dat ik ze heelemaal niet zou
genieten!
Well dears, tot Zaterdag. Marie denkt wel om haar waschzak[sc[?]ke? Mijn hut is
o.

N 69.
Yours always
Isaac

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: aan boord onderweg naar Southampton
Datum: [23 oktober 1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Stoomvaart Maatschappij Nederland]
Onderweg naar Southampton
Zondag morgen
en wat zal men anders doen dan een beetje zitten schrijven na een avond en nacht
hoofdzakelijk doorgebracht met je te verbazen dat iemand, zonder absolute
noodzaak, zóó iets doet!
Op de 10,000 passagiers is er maar één werkelijk slachtoffer geworden van de
zeeziekte, en die ééne..... ben ik!!! Ik verbaas mij er dan ook
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[1:2]
het meeste over dat ik hier nu gewoon kan zitten schrijven. Ben ik het, of is het mijn
zelf in een andere vorm daar ik toch zeker weet dat ik gisteravond ben omgekomen.
't Is waar, op dit oogenblik is de zee zoo glad als een spiegel en waarachtig ik
heb een sneedje brood met kaas gegeten. Gegeten!!!!!!!!!!
(Hoe zal dat afloopen??)
(eerste aanval van zéé krankzinnigheid zooals je ziet.)
[1:3]
Voor één ding hebben ze netjes gezorgd: papier genoeg, na veel geheime intriges
en rijksdaalders heb ik met den Baron en die vrind van Vincent v. Gogh, het tafeltje
besproken. Maar de baron gaat in Genua van de boot, en dan...? de dokter was er
vast en zeker van overtuigd dat menschen boven de 50 niet meer zeeziek worden!!!
(Ik hoop dat ik uit zijn klauwen blijf!)
Mijn jongos is een lammeling heeft gruwelijk de p. aan alles
[1:4]
wat blanda is daarenboven is mijn bel stuk en het kastje boven mijn bed is een chef
d'oeuvre van misplaatstheid. Ik heb nu al een flinke buil op mijn schedel! Enfin, ça
marche zooals jelui ziet. Ben wel benieuwd, hoe dat zal afloopen!
Het afscheid was tenminste gezellig! Ik heb naderhand er wel lang over nagedacht
waar jij Marie en Nel mijn tandpasta zoo gezellig verstopt hadden maar ik heb
naderhand gemerkt, jelui waren onschuldig.
Omhelsd en gegroet
van
Isaac

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Hof-Gastein
Datum: 4 november 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hof-Gastein 4 Nov. '21
Beste Wim,
Veroorloof mij je een groet te zenden van uit dit bad voor ouden van dagen. De
koude wordt nu met den dag vinniger en de sneeuw wil van de bergen niet meer
weg.
Mijne respecten ook aan je vrouw en de groeten van de mijne.
t.t.
F. Erens
adres: Heihof bij Heerlen

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Isaac Israels aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: aan boord, 500 mijlen van Genua
Datum: 4 november [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Stoomvaart Maatschappij Nederland]
4 nov. 500 mijlen van Genua
Beste Marie,
Al een week op zee! en ik besta nog. Maar vanaf Southampton is het dan ook
een opera-zeeweer. Palle zon, blauwe zee en lekker warm. De kaptein is werkelijk
aardig - hij lijkt precies op de tweede figuur links van de
[1:2]
Staalmeesters. Die, die bezig is van de tafel op te staan. Kijk maar eens een foto
na. Mijn grootste succes tot dusver is geweest dat die brave kaptein die mij eens
kwam opzoeken in mijn hut, zich net precies zoo klemde aan het raam hor, als ik
dat had gedaan! (Hij wou mij even zeggen hoe dat 't beste sloot!!)
Je wordt hier langzamerhand een doodeenvoudig gewoon beest, altijd bij de hand
als er maar weer wat te bikken of te drinken valt en bepaald
[1:3]
verdierlijkt men hier totaal, want het spijt mij nù nog dat ik eergisterochtend een
glaasje advokaat dat rondgepresenteerd werd, afsloeg!!! Mijn tafeltje dat ikzelf
r.

gecomposeerd had, bestaande uit de Baron, een jong M , een jeune fille en mijzelf
begint mij eigenlijk al iets te vervelen - ik zou niet graag willen dat 't zoo duurde tot
Indië. Enfin in Genua gaat de Baron eraf en dan krijgen we de Mama van de jeune
fille en haar jongste zus. Zal ik aan de hofmeester vragen het tafeltje
[1:4]
maar te liquideeren? Voilà la grande question.... Je ziet hoe ik al de passagiersgeest
te pakken heb. In Genua komen er nog 40 passagiers bij. dan zijn wij compleet en
dan begint de reis pas hm. hm. Het is lang, dat moet men zeggen....
Dus als je weer van me hoort zit ik al lekker in de warmte.
Beiden omhelsd van
Isaac

Isaac Israels aan Augusta Maria Witsen-Schorr en Willem Witsen
Plaats: aan boord, in de buurt van Port Said
Datum: 11 november [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
[briefhoofd Stoomvaart Maatschappij Nederland]
bij Port Said 11 Nov.
Beste Marie & Wim,
en de boot schommelde nog steeds geweldig en ik heb dus gisteravond maar
niet gegeten en ben in mijn hut gaan zitten lezen, en de hofmeester kwam mij
lachende een lijst laten zien waarop je zien kon dat er maar vijf passagiers beneden
gegeten hadden! Er is hier op de boot een goede kennis van jelui nl. de Heer Kan
(met zijn dochter) de bekende chinees uit Batavia. Hij vertelde
[1:2]
mij dat hij zoo gedegouteerd was van de intriges van hoe heet hij ook weer uit Utrecht
die in de krant had laten zetten dat hij het portret van de G.G. zou schilderen, dat
hij toen onmiddellijk besloot het portret door jou te laten maken. Hij zei dat het
prachtig was (en dat was heusch, voor hem, veel gezegd) maar dat de gelijkenis
niet zoo uitstekend was. Maar het mooiste komt nog: hij had de G.G. nu in Holland
gesproken, en nu lijkt het uitstekend (zooals de G.G. nu is!).
r.

M Kan en zijn dochter - een pracht van een Chineesche, en eindelijk eens eentje
waar de oogjes werkelijk schuin van staan - zijn onder
[1:3]
de aardigste passagiers aan boord. Ik zou wel eens willen weten of het spreekwoord:
‘nuchter als een Chinees’ bestaat, anders moest het uitgevonden worden.
Kan is, voor 't eerst, 3 maanden in Europa geweest, en waar denk je dat hij wat
aan vond? Aan niets. Precies was alles zooals hij zich had voorgesteld. Londen,
Parijs? Nu ja, veel menschen, een heeleboel meer menschen... het Louvre, zeker,
prachtig, maar hij kende alles immers al van reproducties. Het merkwaardigste is
dat hij, om 14 dagen in Italië door te brengen eerst, in Batavia, uitstekend Italiaansch
geleerd had.
[1:4]
Overigens een hoogst behulpzame man en zijn dochter is een werkelijke lady. De
aardigste vrouw aan boord is een Russin, getrouwd met een Duitser. Het ergste is
r.

dat M Reinholt, een jongmens, vriend v. Vincent v. Gogh, met wie ik samen eet,
ook al gemerkt heeft, dat dat eigenlijk, de vrouw hier is... pauvre femme. Al haar
familie door de bolsjewiken doodgeschoten - straks gaan we - mijn tafeltje - een
bezoek brengen aan de machinekamer. Men gaat zich hier aan boord gloeiend
interesseren voor van alles waar men niet het minste benul van heeft....
De kaptein is een charmant mensch eigenlijk tè, gistermorgen ½ 5 heeft
[2:5]
[briefhoofd Stoomvaart Maatschappij Nederland]
hij mij speciaal laten roepen dat ik mijn hoofd uit mijn patrijspoort zou steken om de
Stromboli te zien en ik was niet zoo goed of ik moest eruit!
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Ik moet zeggen ik vind de lui allemaal alleraardigst hier aan boord, maar ik weet
niet wie, heeft mij gezegd: wacht u maar. U bent nog pas kort op reis. Over 14 dagen
zult u wel anders zien. De menschen zijn net als koekjes, als zij lang
[2:6]
op elkaar geklit zijn bederven zij. - Kan best zijn, want we zijn nog niet eens in Port
Saïd!
Ik geloof dat 't een groote vergissing is zooals Jan Piet schijnt gedaan te hebben,
aan de Kapiteinstafel te willen eten. Dan zit je om te beginnen op vaste, draaiende
stoelen. Aan de kleine tafeltjes zit men oneindig veel prettiger.
r.

Ik zit nu sedert de baron in Genua aan land is gestapt aan zoo'n tafeltje met M
Reinholt, en een ferme Indischman genre Glerum en een flinke stevige Holl. juffrouw
die voor haar plezier naar Indië gaat.
[2:7]
Er is een tafeltje met Engelschen en een met Duitschers, Oostenrijkers Polen enz.
allemaal echt, tot in hun nieren!
Goeje beste menschen en wat zijn ze blij als er iets voor hun gedaan wordt! (net
gevangenen - en dat zijn wij dan ook).
Teekenen aan boord is onmogelijk wegens het razend succes, alle kinderen
komen onmiddelijk aangehold gaan boven op je pet en je schouders zitten vechten
als bezeten om geportretteerd te worden en gooien mekaar dan bijna overboord
zoodat je dan nog ruzie met de ouders krijgt!!! Ik ben er dan ook maar weer mee
uitgescheden!
[2:8]
De kapitein evenwel met zijn prachtige zwarte snorren en zijn lekker doorgebakken
kop gaat poseeren als wij in de Indische Oceaan zijn...
Ondertusschen is het nu ofschoon nog niets warm, toch niet zòò bar koud meer.
En de Rooje zee? Een Engelsman vertelde mij dat hij er al met zijn winterjas aan,
door was gevaren... Ik ben benieuwd!
Spoedig dus nieuws van den Indian Ocean.
Tot dan!

de uwe
i

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Boroboedoer
Datum: 21 november 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Boroboedoer 21 Nov. 21
Beste Wim, Nu ik hier een poos geweest ben, ben ik vol bewondering voor de groote
energie, die je hier betoond hebt. Want als ik bij elkaar tel, wat ik al weet dat je hier
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gewerkt heb, en ik voeg er nog datgene bij, waarvan ik geen kennis draag, dan is
de som werkelijk verbazend. Het schilderij van den G.G. heb ik nog niet kunnen
zien, want toen ik in Batavia was, was de Volksraad nog niet open. Maar ik heb het
portret van Teillers gezien, dat je niet uit je mouw geschud hebt en dat een bizonder
beschaafd stuk werk is. Dan maakte je nog den Heer en Mevrouw Wiessing, die ik
niet leerde kennen, een paar kinderportretten, geloof ik, en dan al die schilderstudies
en die vele teekeningen. Ik begrijp niet, hoe je het uitgehouden hebt. Want dat merk
ik wel, dat elke inspanning hier in dit klimaat, en op onzen leeftijd, bij menschen die
niet aan de tropen gewend zijn, driedubbel aanpakt. Ik heb het een paar keer
werkelijk te kwaad gehad, en toch heb ik eigenlijk nog maar weinig uitgevoerd. Een
stuk of drie teekeningetjes, een studie van den tuin van mijn dochter, een geschilderd
portret dat nog maar half op dreef is - dat is alles. En nu zit ik hier aan den
Boro-boedoer, probeerende er een paar studies van te schilderen, op de kans er
thuis een aquarel of een schilderij van te maken. Het geval boeit me bizonder, maar
het is verbazend moeielijk. En aangezien we in den regen-mousson gekomen zijn,
moet ik van de droge uren profiteeren. Op het oogenblik giet het, of het nooit zal
ophouden. Maar 's morgens
[2:2]
vroeg is het gewoonlijk droog, en ik zal morgen dus maar weer eens om zes uur
probeeren te beginnen. Voor wie hier vasten voet heeft, geacclimatiseerd is, goed
Maleisch kent, en aan de speciale moeielijkheden gewend is, zouden er hier, dunkt
me, prachtige dingen van allerlei aard, vooral ook van figuur te maken zijn. Ik voor
mij voel me stellig te oud en te veel aan andere werkomstandigheden gewend, om
ook maar te trachten, hier iets bizonders te presteeren. Ik ben benieuwd wat de
den

wakkere maar onrustige Isaäc, dien we den 2 December van de ‘Koningin’ denken
af te halen, er van te recht brengt.
In Garoet vonden wij het landschap overweldigend mooi, en in Djokja het
volksleven buitengewoon boeiend. De Boroboedoer is veel imposanter en mooier
dan ik gedacht had. Jammer maar dat ik, vanwege mijn verregaande duizeligheid,
bij het bekijken van al de wondere reliefs, erg gehandicapt ben.
Wees met jelui beiden hartelijk van ons tweeën gegroet
always your old
Janpiet

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: aan boord, Indische Oceaan bij Ceylon
Datum: 24 november [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Stoomvaart Maatschappij Nederland]
Indische Oceaan 24 Nov.
[schets van groep personen]*
Mes chers,
morgenochtend om 7 uur zijn wij in Colombo. Helaas maar voor een paar uur.
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Ik heb zoo'n
[1:2]
idee dat dàt eigenlijk het mooiste van de reis is!
Er zijn op de boot een paar die het doodjammer vinden dat de reis zoo gauw
voorbij is! Waarachtig men went er aan, je komt boven op de Kapiteinsbrug even
goed als onder in de stookplaatsen bij de Chineezen, of in het machineruim, of zet
de meest onmogelijke boomen op met allerlei lui over dingen waar je absoluut geen
benul van hebt. Moet je op jouw beurt soms s'ochtends om 7 uur met de dokter al
van gedachten
[1:3]
wisselen over de Joconde dan is dat zoo erg niet. Ik wist niet dat ik dergelijke sociale
talenten bezat, waarachtig ik kan mij begrijpen dat men zoo'n bootreis iets goddelijks
vindt! - We zijn nu al - 200 mijlen nog v. Ceylon - in Indië en ik heb er nog net zoo
weinig van gezien als iemand die nog nooit buiten de Weesperpoort is geweest!
Blauwe zee, dat is alles sedert Genua.
Alles wat ik aan kleeren in Holland heb gekocht is eigenlijk weggegooid geld. De
man die hier 't best en oogenschijnlijk eenvoudig, maar echt geraffineerd gekleed
is is Kan (de Chinees).
[1:4]
Je moet die fijne dunne linnen pakjes en zijn shanghai (niet shantung) zijden pyama's
zien! Hij heeft alles laten maken bij zijn Fransche kleermaker in Batavia en dat zal
mijn eerste bezoek daar zijn.
Het zijn meestal beste, brave lui aan boord maar van die millionaire planters die
je dadelijk inviteeren en overhoopen met bestellingen heb ik nog niet veel gemerkt.
Een legende waarschijnlijk, zooals alles o.-Indië?? We zullen zien, daarginder..
o

Vandaag is het werkelijk nogal warm op 't oogenblik 4 uur s'middags 87 in de
schaduw. Ik heb lust dat dikke dril over boord in de blauwe Indische Oceaan te
gooien. Het is geloof ik, bij vergissing, een winterpak!
Hartelijke groeten van
Isaac.

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Weltevreden
Datum: 4 december 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Weltevreden 4 Dec. 1921
Beste Wim, Isaäc is gisteren aangekomen, - zeer verheugd en high spirits. Ik geloof,
dat hij aan boord ontdekt heeft dat hij ook sociabel zijn kan, en dat daarin iets
aangenaams ligt. Hij ging eerst mee naar hier, bij mijn dochter, veroverde haar hart,
en moest toen in de kampong gaan wandelen, waar hij dadelijk - polyglot als hij is
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- met gemak Maleisch sprak met de inlanders. Van ochtend lunchten wij bij hem in
het Hotel des Indes met de Teillersen en een reisgenoot van hem, die een neef van
mij bleek te zijn. Het was, zei Isaäc, het eerste groote diner wat hij op deze planeet
gaf! Het was alleraardigst.
Teillers is een raadsel. Oppervlakkig genomen heeft hij iets zachts en vrouwelijks.
Maar hoe weinig is zijn geest, door meer dan twintig jaar tropen verslapt. Het is
verbazend zoo goed als hij op de hoogte is, van alle dingen zelfs in Holland. En zijn
hulpvaardigheid kent geen grenzen.
Isaäc gaf mij je briefje. Ja, je hadt al
[1:2]
zorgen over Erik toen ik weg ging, maar wat heeft het nadien nog verbazend lang
geduurd, en wat heeft de arme kerel een boel moeten doormaken. Gelukkig dat hij
nu weer op dreef is. Magerheid is niet erg. Daar helpt flink eten voor. Hij zal zich
nu, na zulk een zuiverende ziekte, lekkerder voelen dan ooit.
Bij Versteeg heb ik nog nooit gezeten! Ik haal er soms 's ochtends, als ik er langs
kom, een glaasje aia blanda, that is all. Jij was daar waarschijnlijk, bij Wiessing
logeerend, dichter in de buurt. Ik heb Wiessing niet leeren kennen. Het schijnt dat
hij heel mooie dingen heeft, maar meer in de richting van Chineesch porcelein, dat
me niet zoo interesseert, als b.v. Hindoe-bronsjes en Makassaarsch vlechtwerk, waar ik niet aan kan komen...
Komende week gaan we voor de tweede maal naar Midden-Java. Ik hoop er dan
wat te schilderen. Isaäc zou eerst met ons meegaan, maar zei vandaag, dat hij door
den Pronwedono te Solo was uitgenoodigd. Dus we gaan waarschijnlijk eerst ieder
op eigen koers varen. Allicht komen
[1:3]
we toch nog wel eens samen. Hij bij ons of wij bij hem.
Ik weet niet, of je nog de grand liseur van vroeger bent. Maar lees eens de Five
Tales van Galsworthy. Van al de boeken waar ik den laatsten tijd mee omging, is
dit wel haast het mooiste. Ik ben nu bezig aan zijn laatste roman: To let, die ook
prachtig schijnt te zijn.
Wat hebben wij, - ik geloof wel zeven en dertig jaar geleden! - de Russen toch
vroeg gelezen. Ken de korte vertellingen van Tchechow?
Nu, dit is maar een kort praatje.
Veel vrindelijks van fremilie tot fremilie
always your old
Janpiet

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Batavia
Datum: 7 december [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hotel des Indes Batavia
7 Dec.

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Mes chers,
Dus op mijn beurt zit ik jelui hier te schrijven vanuit dit luilekkerland, dat jelui
zonder twijfel veel te gauw hebt verlaten!
Dit hotel is verrukkelijk. Wat een ruimte. Wat een vrijheid! Inderdaad zoo'n reis
naar Indië is een van de dingen die werkelijk wat zijn. Dat kontrast met die behelperij
op de boot en dit breede bed waarin je als iets kostbaars achter die klamboe wordt
opgeborgen. Maar ook waren die zonsopgangen alle ochtend door mijn open
patrijspoorten - ik had een van de 2 heerlijkste hutten zooals je je herinnert aldoor
vlak op 't oosten - die zonsopgangen en die woeste stortbuien ineens dat je heele
hut haast onderliep - wat een verschil met die stilte hier. Ik heb al gevraagd of het
hier een land is waar het nooit waait?
De heer Teillers was en is buitengewoon charmant, is uit zichzelf al dadelijk
gekomen en hij is iemand waar je werkelijk wat aan hebt en die je wat laat zien hij
bracht mij natuurlijk na de benedenstad waar jij gewerkt hebt, daar gingen
[1:2]
wij wandelen en raakte hij door een verkeerde afspraak met den chauffeur, zijn auto
kwijt. Later vonden wij die terug. Maar in ieder geval: ik weet nu wat het is, in die
buurt, op 't heetst van den dag, te moeten loopen en juist in die achterbuurten en
daar te zoeken naar zoo'n auto. Eerlijk gezegd Wim van die stank heb je niet te veel
gezegd. Het is eigenlijk geen stank daar in die Chineesche buurt. Het is iets anders,
dat door je heen trekt en dat je niet meer kwijt raakt. Nooit van mijn leven ga ik daar
weer heen (maar laat ik er gauw evetjes bij zeggen, Teilers bracht mij ook in die
buurt, in een Chineesche tempel die jelui natuurlijk ook kent, met die verbazend
aardige tuin en rommel erom heen - en dat was verduiveld aardig!).
Ik begrijp niet dat ik niet meer van jelui gehoord heb van die volkstuinen hier, niet
natuurlijk de Europeesche (Dekkapark) maar die inlandsche Gambir en Serenapark
waar al het volk altijd komt wandelen en daar zie je - helaas alleen s'avonds en nooit
bij dag - de meest buitengewone dingen. Wie weet, of dit tandakken,
[2:3]
dat je dáár ziet, dat zoo echt niet tentoonstellingachtig is en waar de jongens voor
een dubbeltje - dat zij aan zoo'n danseres geven - wel een half uur staan te dansen
- niet nog mooier is dan die heele bizondere hofdanseuses?
Enfin nous verrons. Gisteren was ik bij de G.G. (ik had een introductie voor hem
zooals jelui weet) ik moet zeggen hij was alleraardigst (trouwens dat is iedereen
hier) en ik krijg van hem eenige belangrijke introducties. Ik geloof dat ik gauw naar
't binnenland ga zoodra ik wat van een van die sultans of hooge heeren nader
gehoord heb.
Wiessing zie ik straks, ik sprak hem evetjes gisteravond, Teillers en zijn vrouw
zooals gezegd zie ik steeds. Jan Piet en de zijnen kwamen mij afhalen in Tandjong
Priok. Het spreekt van zelf dat hij hier hard werkt aan een portretje maar de volgende
week wou hij weer naar de Borobodoer waar hij zegt dat het heerlijk is en hij een
uitstekend hotelletje weet. Ik kom dus daar ook tenzij ik
[2:4]
van die vorstelijke personages een of andere invitatie krijg.
Het is toch wel een beetje gek dat die taalkwestie bij ons zoo licht wordt opgevat,
het is eenvoudig onmogelijk om hier te zijn (als je tenminste niet bij Hollanders
logeert) als je geen goed maleisch kent. Dat is hetzelfde praatje dat je in Italië of
Spanje met Fransch en in Zweden met Duitsch zoo goed terecht kent! Neen niemand
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kent het hier, en ik sprak gisteren met een mijnheer die hier al 25 jaar woont (en
nota bene mij hier wat zou laten zien) en die nooit van dat Chineesche tempeltje,
nòch van dit Gambirpark, gehoord had!! Enfin hij introduceerde ons (mij en mijn
r.

eenigste medegevoelende hier, M Reinhold, mijn vriend van de boot, werkelijk een
trouvaille) in de Harmonie. Daar hoort hij ook beter dan in dat park!!! Wij laten het
hem niet zien!
Ik kreeg hier een brief van Zach. Hij vroeg mij daar te komen, volgende maand
is hij vrij. Ik zal hem natuurlijk zien, maar wanneer? I don't know. Voorloopig ga ik
niet naar de Kloet, nog. Spoedig nader. Schrijf jelui mij hier gauw? Je weet immers:
r.

p/a M Delprat, Pegangsaan 15A Weltevreden.
Jan Piet woont daar bij de Delprats, precies Bussum. Zij zijn allerliefst maar - zij
zullen mij dáár niet veel zien!
[2:3]*
Marie de waschzak heeft mij het leven gered ik had anders niet geweten waar ik bij
't inpakken op de boot alles moest laten!

Hendricus Johannes Boeken aan Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 december 1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Dank voor hartelijkheid,
ondervonden op mijn verjaardag
Voor Wim en Marie

[1:2]
Nog ééne lent', droef door de erinneringen,
Niet droef door 't weten dat 't de leste zij,
En toch juist door de erinneringen blij
Die mij als verre rei het afscheid zingen.
En als de nieuwe weelden weer aandringen,
Gaven ze allicht heur schoonste gave mij,
Niet lokkend tot de onzeekre mijmerij
Van schoone hopen, die als rook vergingen,
Maar tot een dieper pracht al pracht weerkaatsend,
Zooals een zuivre, rimpellooze plas
Schooner al 't schoon weerspiegelt in zijn glas.
Zoo kom dan Lent', schoon niet uw pas verhaastend
Maar op de weidsche aangolving van uw schreden
De veege weeld' m' hergevend van 't verleden.
In den langsten nacht van 1921

Hein
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Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Solo
Datum: 25 december 1921
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel Slier, Solo]
25 Dec. [192]1
Beste Wim en Marie,
Het zal jelui zeker aangenaam aandoen een brief te krijgen, vanuit dit hotel!!
Het viel me hier eerst na de beschrijvingen v. Marie, bizonder mee! (Ik ben nu 3
dagen hier) ondertusschen schijn ik hier toch door een of ander eten, vergiftigd te
zijn geworden, het mooiste is, het doktertje dat hier tegenover woont, vertelde
gewoon dat hij dikwijls dat soort patienten, van dit hotel, had, maar ditmaal was ik
de eenigste wat hij vreemd vond, meestal waren het er een stuk of vijf zes tegelijk!!
En ongelukkig is het hier net het eenige plaatsje op Java waar ik tenminste, bij
den prangwedono hier, nog een paar studietjes kan maken. Die prangwedono die
eerst - trouwens met de beste bedoelingen - ontzettend officieel deed, kan ik er
misschien wel toe krijgen mij doodgewoon in zijn paleis te laten rondscharrelen en
zoo'n beetje te teekenen wat ik aardig vind. Zeker iets dat geen andere Vorst hier
zou toestaan! Nu ik eenmaal hier ben dien ik er toch ook iets aan te hebben.
Ik herinner me niet wanneer ik jelui 't laatst geschreven heb. Teillers en zijn vrouw,
en ook Wiessing en Mevr. Wiessing waren werkelijk alleraardigst voor mij, zij hebben
werkelijk alles gedaan wat zij konden, wat denken jelui, waarom de gesprekken met
hen, draaiden?
Wim - en Marie!!
[2:2]
[briefhoofd Hotel Slier, Solo]
Java is mooi, zeker, maar Europa!! wat zàl dat een genot zijn - - - - Met Jan en Anna V. was ik een paar dagen samen in Djokja en de Boroboedoer,
kennen jelui dat hotelletje bij de B.B. zij zijn er nog gebleven. Dat is werkelijk aardig
en veel beter dan hier.
Solo, met recht draagt gij uw naam, wat zàl ik blij zijn als ik.... maar laten wij onzen
tijd niet vooruitloopen..
Zach heb ik nog niet gezien, ik hoop de volgende maand wat met hem rond te
trekken, of ik naar Blitar kom, ik denk het niet.
Wat zijn wij toch gelukkig dat wij in Europa wonen, en wat zijn de lui hier te
beklagen, de Hollanders hier dan, zelfs al hebben ze 't nòg zoo goed!
Ik zal dol en dol blij zijn als ik hier weer weg ben! (vergeet niet dat ik nog altijd
vergiftigd ben op 't oogenblik....)

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Beiden omhelsd en ik hoop, tot weldra!
Die gelukkig Jan Piet gaat al 7 Februari!!

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Solo
Datum: 27 december [1921]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel Slier, Solo]
o

Solo II brief
27 Dec.
Eigenlijk is dit hotel: uitstekend. Je kunt net precies doen wat je wilt, en ik leef nu
doodeenvoudig op zijn Hollands, 2 spiegeleieren om 1 uur, een beetje soep, vleesch
en aardappelen om 7, dat laat ik op mijn kamer brengen, er zit altijd een jongen om
de hoek van mijn kamer komt op elk signaal aangevlogen, zoo'n exemplaar in
Europa!??
Twee oogenblikken zullen mij hier onvergetelijk blijven, ik was een paar dagen
geloof ik vergiftigd door een of ander eten en dorst niet te baden: toen weer dat
echte bad! Goddelijk dat gemandi hier, juist omdat het zoo eeuwig lang duurt en je
kunt zwelgen in al die kannetjes zonder ophouden!
En dan, die whiskysoda bij den prins, die eerst vergeten was en terwijl ik me al
groen voelde worden van de dorst, in eens kwàm! Misschien kan alleen jelui die
hier geweest zijn, beseffen hoe dàt wàs...
De prins - de prangwedono die jelui ook kent, hier wordt hij altijd genoemd
Mangkoenegaran is werkelijk aardig voor mij - ik hoop dat 't nog wat duurt maar je
kunt nooit weten -. Ik mag alles teekenen wat ik wil in zijn paleis als ik 't hem maar
vooruit zeg. Ik ben nu al zoover, dat ik weet, dat alle gearrangeerde recepties,
feesten, enz. hier gewoon vervelend en bête zijn. (De prins is waarachtig al zoover
dat hij mij zei dat hij een receptie had, maar dat is niets voor u zei hij komt u maar
niet!)
[2:2]
[briefhoofd Hotel Slier, Solo]
27 Dec.
Het is des te aardiger van die prins omdat hij er natuurlijk niet veel aan kan vinden
aan wat ik hier doe. Wàt te doen? Teekenen is misschien nog maar 't beste. Zijn
danseresjes wonen in de kampong, hij heeft er laatst een paar voor mij laten halen
en optuigen, verrukkelijk, maar de arme kinderen (dun en fijn om door 't oog van
een naald te halen) vonden 't heusch niet leuk! Gelukkig ken ik nu wel de Javaansche
machtspreuk: Kassi presèn!
Een jeugdig hoveling, Javaansch edelmannetje, tevens schilder, die heel goed
Hollandsch spreekt, moet voor mij zorgen en mij helpen met alles in 't paleis. De
groote kwestie is: een bakje met water te krijgen en een glas, om te aquarelleeren:
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't zelf mee te brengen uit 't hotel is toch wel wat flauw maar dan: wachten tot de
negen verschillende hovelingen waaronder mijn gids het aan een tiende opdragen
die het vergeet, en ondertusschen kun je een half uur wachten? Kassi presèn heb
ik goddank, begrepen.
En waarom niet? De arme drommels worden ellendig betaald, misschien heelemaal
niet en ben ik een uitkomst voor dat hof. - - Maar je ziet er bliksems aardige dingen.
Morgen komen Jan en Anna hier van hun eeuwige Boroeboedoer, - wij amuseerden
ons daar een paar dagen werkelijk erg goed samen!! En hier?
Nous verrons.
Schrijf jelui mij eens naar Delprat? J.P. vertrekt 7 Febr. van hier.

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 27 december 1921
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 87

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 27 dec. 1921
Beste Jan Piet,
Van middag thuis komende vond ik je brief van 21 nov. Dat hotelletje van den
Boroboedoer ken 'k goed, hoewel wij er niet gelogeerd hebben. 'k Herinner me dat
er een mandoer was die leek op zoo'n oud-Javaanschen krijgsheld, met geweldige
knevels. Maar wat is dat 'n mooie streek voór dat je die heuvel, waarop het hotel
ligt, op draait! Je hebt natuurlijk ook de andere tempeltjes gezien, dat eene waarin
een geweldig groot beeld van Boedha, en dat andere, de tjandi paon, dat heelemaal
verscholen ligt in 't groen. In Januari met Kees Wiessing, ben 'k er geweest van
Djokja uit, met 'n auto, - later in Maart met Marie nog eens, van Magelang uit, waar
Versluys, de oudste zoon van den uitgever, houtvester is. Ik ben erg benieuwd of
je er wat hebt kunnen maken.
Die regen in den middag kan wel heel erg zijn in den West moesson, maar ik
vond 't altijd een groot gemak dat je zoo goed als zeker bent dat 't 's morgens droog
blijft. Zoo'n tropische regen is toch ook wel interessant. In Btz. hebben we dat goed
leeren kennen! Het spijt me dat je nog geen gelegenheid hadt om 't portret in den
V.R. te gaan zien. Ik ben zoo verlangend te weten hoe je 't vindt, - 'k weet niet dat
'k mij ooit zoó heb ingespannen, als met dat portret; - maar
[1:2]
het klimaat en de bizondere omstandigheden waren daaraan niet vreemd. Misschien
dat het ook inderdaad te veel van mijn krachten heeft geëischt! Toch heb 'k nog de
illusie dat 't een goed schilderij is en als 'k mij daarin vergis moet je 't ronduit zeggen,
daar reken 'k stellig op! Wat de energie betreft die je zegt te bewonderen: als 'k
eenmaal aan 't werk ben is 't geen verdienste, 'k weet gewoonlijk niet van uitscheiden,
al ben 'k erg vermoeid! Maar 't entameeren van de dingen, dat was voor mij de
groote moeielijkheid. Dat heb 'k hier niet en dat is 'n reuzenverschil. Ik heb nu 20
etsen uit Indië, waaronder 6 groote platen van 50 × 60 - bijtklaar. Vier groote
aquarellen zijn af en 'k ben bezig aan 4 à 5 groote schilderijen. Met groot bedoel 'k
dus meer dan een meter. Van vermoeidheid is hier in dit klimaat bijna nooit sprake.
In Indië zag 'k tegen de dingen òp en 'k geloof, dat als je dat ook hebt, je je vooral
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niet moet forceeren. En als 'k je 'n goede raad mag geven: rook geen cigareten en
gebruik geen alcohol. Ik ben er vast van overtuigd dat als ik het gevoel gehad heb
dat 'k Indië moest ontvluchten, dit alleen te wijten was aan 't rooken en 't niet geheel
nalaten van glaasjes dit en dàt, hoe matig 'k daarin ook geweest ben! Ik heb zoo'n
idee dat Isaac goed in Indië zal kunnen werken. Hij werkt zoo vlug en komt er niet
[2:3]
op terug, dat is voor Indië wel de eenige manier, geloof 'k. Ik ben ongelooflijk
nieuwsgierig hier over nader te hooren!
Van je dochter kreeg 'k eenigen tijd geleden een vriendelijk briefje om voor de
ets te bedanken.
Ja, het landschap in Indië is wel buitengewoon mooi -, dikwijls forsch en
indrukwekkend maar gewoonlijk niet mooi van kleur en stemming. Ik geloof dat 't
meer literair dan schilderachtig mooi is, zou 't niet? Het groen is zóó groen en je
ziet zoo weinig atmosfeer - toch herinner 'k me prachtdingen! Ik wou maar dat 'k bij
jullie was - 't is hier guur en donker en koud! En wij beleven slechte tijden! Op reis
merkt men daarvan gewoonlijk maar weinig.
Nu, houd je maar goed! Als je in den Volksraad geweest bent hoop 'k van je te
hooren, - 'k hecht veel aan je oordeel, meer dan aan dat van Isaac of van onzen
vriend George.
Veel hartelijke groeten, ook aan de vrienden van ons beiden,
je oude vriend
Wim

[1922]
Antonius Johannes Derkinderen, Johanna Henriëtta
Derkinderen-Besier, Heleen Boissevain aan Willem Witsen
Plaats: [Taormina]
Datum: [16? februari? 1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
B.W.,
Mej. B. staat op het punt weer naar noorder streken te vertrekken. Voordat het
geschied is willen wij je met Mevr. W. een hartelijken groet zenden uit dit schoone
land.
Heleen Boissevain
J.H der Kinderen-Besier
Toon der Kinderen

Wim Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [eind? 1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Beste Wim,
Ik wou zoo heel graag dat je weer beter was. Verleden was ik in je mooie-kamer,
met Marie, en was weer als altijd onder de bekoring van je werk. Wij kunnen niets
meer. Ik weet niet, of ik het wel mag zeggen dat ik je werk zoo mooi vind; dat is toch
iets wat van zelf spreekt, ik heb dat altijd onplezierig gevonden om daar over te
spreken, het is net of ik me op een stand punt zou plaatsen. Er was in een ets-klasse
een ets van je; een vrouw op de hei, ik denk dat je die op een loge maakte zoo mooi
van verdeeling. En dan is je half naakte studie in de schilderklasse gehangen: We
zijn allemaal beschaamd. Wim, het gaat zoo beroerd met mijn werk. Ik zit er zoo
mee in. Als je me vroeg, om wat te laten zien, zou er niet veel wezen. Quand-même,
zou je het prettig vinden nu? of nog wat uitstellen tot je wat beter bent? Ik had zoo
vreeselijk graag dat je me hielp. Nu blijf ik een paar dagen of misschien langer hier.
Dan moeten we nog er eens over praten. Ik kan maar
[1:2]
niet uit mijn hoofd werken en doe er alle moeite voor. Het gaat wel iets beter dan
vroeger, maar meestal treurig. En ‘verspil’ daar veel tijd mee.
Nu Wim, heel veel beterschap en groeten,
je kleine
Wim.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: [Den Haag]
Datum: [(kort) vóór 1 november 1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
Beste Marie,
Kortgeleden vernam ik van Hein, dat de arme Wim ongesteld is en met bronchitis
of zoo iets te bed ligt, en dat hij slechts een minimum-hoeveelheid voedsel naar
binnen kan krijgen.
Wij hebben hier allemaal, zooals je begrijpen kunt, erg met hem te doen, en ik
zou hem wel eens willen schrijven, maar weet niet of zijn toestand zóó is, dat hij
zich op kan richten in bed, en wezenlijk lezen wat ik schreef. En ook of hij
[1:2]
zich interesseeren kan, op het oogenblik, voor het een of ander van de dingen die
ik hem schrijven kunnen zou.
Zou je mij daarover even, met een paar woorden desnoods, kunnen inlichten?
Sinds ik weet, dat hij er niet prettig aan toe is, zijn mijn gedachten vaak bij hem.
Maar ik weet niet, wat ik moet doen. Kan ik hem misschien iets sturen wat beter in
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den Haag dan in Amsterdam is te krijgen? Toe, breng ons eens op de hoogte: wij
zullen je er dankbaar voor zijn.
Met hartel. groeten en wenschen van Jeanne, Jacqueline, en mijzelf
je
Willem

Onny van Spengler aan Willem Witsen
Plaats: Bad Nauheim
Datum: [voorjaar 1922]
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
Hotel Metropole
Bad Nauheim.
Zeer geachte Heer Witsen,
Den laatsten tijd denk ik zoo dikwijls terug aan de prettige uurtjes, die ik bij U
poseerde. Ik word hier op 't oogenblik geboetseerd en denk dan telkens terug aan
de ochtenden in Uw atelier! Hoe gaat het met Marie en U zelf?
Wij zijn nu in Nauheim. Hadden vanaf Januarie veel ziekte en griep-narigheid en
last not least werd ik in Baden Baden overvallen door zoo'n hevige galsteen
[1:2]
aanval, dat de doktoren een operatie binnen 10 dagen noodzakelijk achtten. 't Was
een erg gedoe; mijn ouders kwamen over want 't was heel ernstig. Maar nu is alles
prachtig en leef ik dood-gelukkig zonder mijn versleten galblaas. 't Was op 't
allerlaatste nippertje. Eèn aanval meer en 't zou hopeloos zijn geweest. Nu hebben
ze met hun zessen 3 uur aan me staan snijden! En achteraf werd ik een reclame
voor den dokter. Heel interessant, maar blij dat 't voorbij is! Wij blijven nog wat hier,
gaan dan naar Oberhof en hoop ik vòòr 't huwelijk van Dolphine + René terug te
zijn. Gek idee dat Dolphine een nichtje
[1:3]
van U wordt. Zijn ze al eens bij hun a.s. Oom en Tante geweest? Als Dalphine ‘Wim’
gaat zeggen, word ik jaloersch en doe ik 't ook.
We troffen hier een vriendin van L. van 23 jaar geleden uit Berlijn. Een
beeldhouwster. Vandaar al mijn poseeren. En dan is hier de vrouw en dochter van
Willem Maris. Kent U ze?
Laat eens hooren hoe 't U gaat en wat voor zomer plannen U heeft. We denken
dikwijls aan U.
Heel veel liefs ook aan Marie van ons beiden,
Uwe
Onny v. Spengler.

Isaac Israels aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Solo
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Datum: 2 januari [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Solo 2 Jan.
B.M., Hiernevens een beeld van 't hotel dat je zeker aangename herinneringen
brengt! Ik vind 't hier nog zoo kwaad niet. De Javanen zijn aardig. De Hollanders
echter, in 't geheel niet. Ik blijf nog een beetje hier, schrijf spoedig langer.
Beiden hart. gegroet
i.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 16 januari [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Maandag 16/1
Beste Wim, hartelijk dank, ook namens Marie, voor je felicitatie. Ik had je wel eerder
geschreven, maar ik heb 't zoo vreeselijk druk, zoodat ik 's avonds aan 't eind, net
nog mijn krant kan lezen, waarin ik mij graag een halfuurtje verdiep, tenminste als
er rechtzaken in staan, de eenige psychologie die tegenwoordig te koop is.
Wil Marie ook van ons bedanken.
[1:2]
Ik zou jullie graag eens komen bezoeken, maar ik heb zoo weinig de gedachte, dat
je beiden er ook maar iets aan hebt, al apprecieer ik ook je hartelijkheid.
Ik word oud, beste Wim, en Marie en ik, leven maar stil voor ons uit; we hebben
nog enkele dingen te doen, tenminste klaar te staan voor enkele dingen, maar te
zeggen is er niet veel meer.
Jan bevalt het goed op zijn school en hij doet er
[1:3]
flink zijn best. Hij is verder bezig voor zijn doctoraal, een dezer maanden. En dan
zijn promotie, waarvan ik denk dat hij er dit jaar mee klaar zal zijn, want hij wil van
't jaar trouwen. Dat is natuurlijk gewaagd, want hij is net met wat te sparen, voor
zijn inboedeltje begonnen, maar ik vrees dat hij wel spoedig in de zorg zal zitten.
Hij wordt nu met Juni 24 jaar.
Onze uitkijk is verder
[1:4]
Wim. Ik heb alle vertrouwen in zijn ijver en zijn streven, maar 't is zwaar en alleen
en, dat weet ik wel, van de academie moet je 't niet krijgen; de tijd van Allebé is
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voorbij. Hij is 19 en moet dit jaar dienen, maar zal uitstel vragen, omdat hij na de
vacantie op een loge hoopt.
Ik hoor van je, dat je de zwaarte van den tijd gaat voelen, maar gelukkig werk je
maar altijd door. Wat zou
[2:5]
Wim gelukkig zijn als hij eens bij je etsen mocht kijken, maar ik geloof dat je dat niet
hebben kan; allicht is hij niet, zooals je zou willen dat hij was. Weet je nog wel dat
katje van je Wheaty? dat niet weten mocht wat goed of kwaad was en zoo lief was?
Wat is dat lang geleden en wat worden wij oud, ik ten minste. Ik herinner me nog
[2:6]
dat-i altijd aan de trap ons verwelkomde en dan bromde van pleizier zonder eind.
Dat alles was een goede, ideale tijd, beste Wim. Het is zoo jammer, dat een mensch,
niet twee maal kan leven, dat zelfs in je eene leven, sommige dingen vervagen.
Soms herinner ik me gesprekken die ik met je had en ontbreekt er een stuk, dat
ik nooit
[2:7]
heb gehoord, omdat ik zoo distrait was, en nu denk ik, dat stuk kom ik nooit meer
te weten, wat ik wel eens jammer vind.
Maar wat het komen betreft, als je eens een bepaalde dag geen bezoek hebt, wil
ik wel eens graag komen, dan schrijf je dat wel eens. Zoo telkens komen als van
den zomer, gaat minder goed, want de maatschappij heeft - terecht - de vrijkaarten
[2:8]
ingetrokken, zoodat ik ook met de kosten moet rekening houden en dus niet elk
oogenblik eens naar Wim kan gaan zien.
Ben jullie gezond gebleven. Marie is verleden week hard ziek geweest, ernstige
bronchitis met koorts en Wim te Amsterdam, vlak na zijn verblijf bij ons, ook. Hij
schreef Zaterdagavond, dat hij weer opknapte. Ik ben altijd goed, alleen als ik van
de eene situatie in een andere ga, ben ik wat misselijk.
[3:9]
Dat heb ik nog van 1906. En als ik veel moet werken en me kwaad maak, heb ik
schele hoofdpijn. Mijn remedie is altijd de slaap. Zaterdagsmorgen is het het drukst,
's middags ben ik vrij en dan val ik in slaap en soms Zondags ook, tusschen wat
werk in. 's Nachts slaap ik ook goed. Maar als iemand me wakker maakt, kom ik er
niet weer in van[3:10]
wege de denkbeelden. Marie, Jan en Wim zeggen altijd om 't hardst dat ik niet
rooken moet. Ik zeg 't ook, maar heb geen trek om 't te laten. Ik vind rooken, dat ik
met mate doen, het prettigste wat men kan gewaarworden in 't dagelijksch leven.
Hoe gaat 't met de jongens. Erik is eens, na zijn terugkeer in den Haag bij ons
geweest. Ik had hem al weer eens verwacht.
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[3:11]
Groet ze van ons en wees met Marie van ons hartelijk gegroet.
Jan

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 22 januari 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 22 Januari 1922
Beste Willem,
Indertijd, jaren geleden, heeft Coba in veiligheid gebracht en sedert bewaard, de
twee etsen die Mauve op je atelier maakte op Ewijkshoeve. Het komt me voor dat
die plaatjes behooren in de nalatenschap van Mauve bij zijn kinderen, te meer daar
de mogelijkheid niet is uitgesloten dat zij er drukken van zouden kunnen laten maken
en verkoopen. Hetgeen hun zeker best te pas zou kunnen komen.
[1:2]
Wanneer ik die platen aan Rudolf Mauve gaf, zou je dat zeker goed vinden, daar ik
overtuigd ben dat jij er evenzoo over denkt als ik. Maar ik wil die beschikking niet
doen zonder je er in te kennen. Zij (die platen) zijn indertijd in jouw atelier gemaakt
en vind ik daarom dat je goedkeuring noodig is, dat ik zeggen kan dat ik de platen
mede uit jou naam aan hem ter hand stel. Gaarne hierop je bevestiging.
[1:3]
Hoe gaat het jou en Marie? In lang hoorde ik niets van of over je en had ook geen
gelegenheid je in Amsterdam te zien.
Met hartelijke groeten aan je beiden
je oude vriend
W.B. Tholen..

Willem Witsen aan Isaac Israels
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 en 24 januari 1922
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven

[1:1]
Amsterdam 23 Jan. 1922
Beste Isaac,
Het is elken keer dat er een brief van je komt, feest in huis; je doet ons inderdaad
zooveel genoegen dat 'k me schuldig voel je nog heelemaal niet geschreven te
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hebben. In Indië schreef 'k ook veel en telkens lange brieven, maar hier is dat zoo
heel anders. Want behalve dat 'k je van hier weinig te vertellen heb werk 'k ongeveer
den heelen dag en zóo gestadig dat 'k soms niet uit ga. Door al die etsen die 'k nu
aan 't bijten ben, ben 'k voortdurend in Indische herinneringen, maar dat geeft alleen
maar 't verlangen om daar weer te werken. Ik ben erg blij dat je zoo enthousiast
over de indische reis schrijft. Je brief is van 7 dec. dus ben je er nauwelijks enkele
dagen! Ik geloof zeker dat je enthousiasme zal blijven stijgen
[1:2]
want wat zal 't dus zijn als je in de binnelanden komt! Niettegenstaande de vele
mooie dingen die 'k mij te Batavia herinner, heeft het ontzettend veel tegen. Daar
tegenover is Gambar een soort paradijs! In 't eind van je brief schrijf je dat je
voorloopig niet naar de Kloet gaat. Dat viel mij, om je de waarheid te zeggen, tegen.
't Is niet alleen Gambar, waar 't heerlijk is om te zìjn, maar de toestanden in die
heele streek. Als je bij Zach bent, vraag hem dan vooral om je eens in de auto meê
te nemen naar Popôh, aan de Zuid kust! Dan zie je nog een stukje echt Java. Het
is voor jou wel gemakkelijk dat je zoo veel maleisch kent; - 't bewijst alweer dat je
'n beter inzicht hebt dan de meeste hollanders. Over 't algemeen wordt 't overbodig
geacht om 't te leeren, maar mij dunkt, dat als je de taal kent, je 't toch heel anders
moet zien! Dat moet voor JanPiet wel een gemis zijn als hij zich niet voldoende kan
[1:3]
uitdrukken en de taal eigenlijk niet verstaat. Want wat je in 't dagelijksch leven noodig
hebt daar kom je niet ver meê. Ik las een lang stuk in 't Handelsblad over Jan Piet,
een interview over Indische kunst, de redactie schreef er bij dat het interview niet
heelemaal correct (misschien!) was weergegeven. Wat mij trof was dat hij niets zei
over 't buitengewoon knappe beeldhouw werk. Ik voor mij heb weinig beeldhouwwerk
gezien, dat zóó leeft! en dat 't eenigzins primitief is, verwacht men toch niet anders
van dingen die meer dan 1000 jaren oud zijn! Maar kranten liegen altijd, dat schijnt
niet anders te kunnen. Wat JanPiet gezegd heeft zal wel heel goed zijn.
De zaak van Buffa in de Kalverstraat, wordt met geld van Glerum door zijn zwager
Sidenburg voortgezet. Er is werk te zien van Bauer, Breitner, van jou en van mij,
alles werk, volgens M.V. in 't Handelsblad, van den verleden tijd. Overigens staat
de handel absoluut stil, en sinds de portretten in Baarn heb 'k niets meer verdiend!
De Nieuwe Gids stelt tot 1 Juli '22, 300 bons disponibel en elke abonné die een
nieuwen aan brengt ontvangt een bon op een pastel portret van Van Welie (welk
cadeau gezegd wordt een waarde te vertegenwoordigen van f 2 000,-) op 't oogenblik
is hij bezig aan een portret van Kloos (ook gratis).
Maar die dingen van hier zullen je niet interesseeren; 'k weet wel dat 'k dat juist
zoo buitengewoon prettig vond om van alles af te zijn! Ik benijd je erg, - wat zal je
heerlijk kunnen werken in de binnelanden! Je zal geen handen genoeg hebben!
Ik hoop dat je mijn portret van den G.G. eens gaat zien voór je uit Bat. weg gaat,
en dat je je oordeel erover zal schrijven. Verder heel veel hartelijke groeten, aan
alle vrienden ook van Marie. Zij zal je gauw zelf weer eens schrijven.
Veel succes en veel plezier bij den Prangwodono!
je
W.
[2:4]
24 Jan.
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Ik krijg zooeven je brief van 25 dec. uit Solo. Hoop dat die vergiftiging goed is
afgeloopen. Ik weet wat 't is, 'k heb in Batavia drie à vier dagen zware diarrhee
gehad en zag er toen vreeselijk uit! 'k Dacht zeker dat 'k dood ging! Het schijnt je
après tout niet meê te vallen. Maar hoe kun je nu ook alléén in dat hotel Slier gaan
zitten, dat is voor ieder een om er wat te krijgen!
Je sprak er hier al van dat je dadelijk dacht naar Solo te gaan weet je wel? Zóo
hadt je dat in je hoofd. Ik woû liever dat je dadelijk naar Zach was gegaan. Die
kampong bij Zach op Gambar is veel interessanter dan heel Solo. Zooals wìj dat
hebben gezien bij den Prang was een uit zondering, tijdens de feesten die hij gaf.
Maar Solo! Briët heeft er geloof 'k 1½ jaar gewoond,
[2:5]
dacht voor goed in Indië te blijven maar is, naar 'k hoor, nu weer terug in Holland.
Zijn dochter was getrouwd, een buiten gewoon mooi vrouwtje, met den dokter, zou dat jouw doktertje zijn? Zijn naam ben 'k vergeten. Mijn eenige hoop is nu dat
je wèl naar Gambar gaat, daar knap je heelemaal op! En Bali? Hoe komt Jan Piet
er toe om zoo gauw, zoo veel gauwer dan hij van plan was, terug te gaan? Hij zou
ook nog naar de Buiten bezittingen gaan, komt daarvan niets? Achteraf zal hij er
spijt van hebben! Ik hoop dat je laatste brief geschreven is onder den invloed van
de vergiftiging. Je moest mijn raad opvolgen en 'n poosje bij Zach gaan zitten, dan
zal je 's wat zien en 't is 'n ideaal-herstellingsoord. - 't Is hier 'n barre winter, sneeuw
en ijs en vorst -- koû! Zelfs in bed word 'k niet meer warm. 'k Gaf er wat voor om, al
was 't maar bij Slier! te zitten!
Nu, houd je goed, tot later
Wim

J.F. van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 30 januari 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Grav. 30 Jan. 22
43. van Boetzelaerlaan
Beste Mijnheer Witsen,
Wat een schandelijke onderstelling: ‘of heeft U iets tegen mij.’ Ja zeker; dat U
zoo iets onderstelt! Wel ben ik erg beschaamd, dat ik Uw brief niet beantwoordde.
Dit komt doordat er geen gelegenheid was U nog naar Indië te schrijven. Toen wilde
ik U in Amsterdam bij Uw terug komst verwelkomen. Maar dat plan leed schipbreuk
eerst
[1:2]
door verhindering, later door het verloop van tijd. Uw brief was hartelijk welkom, en
wij waren erg verheugd zooveel opgewekte en goede berichten van U en Mevrouw
te lezen. Heeft er niet ergens een reproductie gestaan van het portret van den Gouv.
Generaal? - Dat U van Hartman niets hoorde, verwondert mij niets; hij was meer
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dan 10 jaren in Indië, en ofschoon goede vrienden, schreven wij elkaar geen enkelen
brief. Bij terug komst, of hij niet weg was geweest!
Zooals U weet, spraken wij af, dat de portretten te allen tijde te Uwer beschikking
staan. Wij zullen dus met plezier ze naar de tentoonstelling zenden. Is die mooie
aquarel, die ik van U heb: Beurtschepen op het IJ ook niet iets.
Mijn werktijden zijn zeer uitgebreid en bezet, zoodat van uitstapjes naar
Amsterdam, zooals vroeger, niets meer komt.
Met hartelijke groeten voor U en Mevrouw, ook van mijn vrouw
g.d.u.
VanRoyen

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Weltevreden
Datum: 31 januari 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Weltevreden 31 Jan. 22
Beste Wim, Gisteren (pas teruggekomen van mijn reis door Java en Bali) heb ik
eindelijk het portret van den Heer van Limburg Stirum kunnen bezichtigen. Ik ben
er zeer door getroffen. Het is een eminent knap stuk werk, en ik denk niet dat je ooit
een beter portret-schilderij hebt gemaakt.
Eén ding is jammer: Dat je niet, toen het ongeveer halfweg was, het schilderij
eens in die groote zaal tegen dien witte muur hebt kunnen hangen. Je hadt dan de
heele gamma misschien nog iets verhelderd en vooral den halftoon-kant van den
kop wat verlevendigd. Nu slorpt, vooral op grooten afstand, de witte muur de kleuren
te veel op, zoodat het toch inderdaad rijkkleurige stuk, bijna wat vaal lijkt.
Maar de houding, die zoo goed den bijna bezorgde en in elk geval van zijn
verantwoordelijkheid zich bewusten bewindsman uitdrukt is perfekt. De rijke en zoo
uitvoerig geschilderde tressen, linten en ordekruisen stemmen uitnemend samen
in den totaaltoon. En de achtergrond, die meer aan een mooi gobelin dan aan een
werkelijk bedoelden landschapsachtergrond doet denken, is van groote
voornaamheid.
[2:2]
Ook vind ik de uitdrukking van den strak geteekenden kop treffend. Waarlijk, je
moogt op dit schilderij gezwoegd en geleden hebben, over het resultaat behoef je
je in geenen deele te schamen.
Isaäc, die met ons mee naar Bali ging is daar nog een week langer gebleven. Hij
was op weg er zeer sprekende aquarellen te maken. Anna kwam van Bali terug met
een erge malaria en we hadden een zorgelijke terugreis. Nu ligt ze hier bij mijn
den

dochter in bed en op een rustbank, snel herstellend. Den 7 hopen we met de
Coen te repatrieeren, dus vandaag over een week. We hebben veel gezien, veel
geleerd en veel genoten, en keeren, grosso modo zeer voldaan naar huis terug.
Schilderen of teekenen heb ik betrekkelijk weinig gedaan. Toch geloof ik van mijn
aan den Boro Boedoer gemaakte studies thuis nog wel wat te kunnen maken. Maar
eerst moet ik me weer eens flink in mijn portretten begeven.
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Met hartelijke groeten aan je beiden, ook van Anna, ben ik altoos
je oude vriend
Janpiet.

Isaac Israels aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Solo
Datum: 5 februari [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Solo 5 Febr.
Beste Marie,
Zoo juist ontving ik je brief, ik heb 't hier al verder gebracht als jelui, zoo juist terug
uit 't wonderland Bali!
Ik was er heen gegaan met Jan Veth vrouw en dochter. Anna is er ziek geworden,
zoo zelfs dat wij erg in de angst zaten. Ik hoor zij is nu weer veel beter. Zij gaan
geloof ik morgen weer naar Holland.
Naar Holland! Ideaal van iedereen iedere blanda, man en vrouw! Is het werkelijk
zóó heerlijk bij ons? Ik had het heusch nooit geweten!
Bali bevalt mij best, echt landelijk, pracht reuzeboomen zie je overal, het volk is
heel aardig. De vrouwen een beetje gevaarlijk voor al te jonge controleurtjes schijnt
het....
[1:2]
Je begrijpt wij zijn boven zulke dingen verheven, goddank!
Er is wel een bizondere balineesche chic, ze dragen daar 't bovenlijf bloot.
Couperus vond er moest een leeftijdgrens zijn maar dat vind ik niet. Enfin, 't bovenlijf
naakt, 't haar met een royale wrong op zij. De meest ongeloofelijke vrachten dragen
zij allemaal op haar hoofd!
Jammer dat Zach niet mee kon, maar eigenlijk moet men heelemaal alleen reizen.
Met de Vethen ging het best, ook omdat ik wou dat het goed zou gaan!
[1:3]
Benieuwd of ik Zach nog zie. Half maart komt S. hier, zij doet op 't oogenblik een
groote toer met Cook's door Engelsch Indië, vindt het daar prachtig. Ik ben bang
dat het haar hier erg zal tegenvallen. Is Ned. Indië eigenlijk wat anders dan een
groot dorp? Ik blijf hier nog maar wat, omdat ik wel zeker ervan ben dat ik hier nooit terug kom. 't Verstandigste heb jij er nog van gezeid: 't is natuurlijk heel mooi
maar niet zooveel mooier dan ergens anders dat je er die soesah voor over moet
hebben.
[1:4]
Enfin sommige dingen zijn heerlijk hier. Die eeuwige zomer - ik vind het verrukkelijk!
Nooit haast wind, of ineens héél erg en dan weer gedaan. Winderige dagen had ik
hier nog geen enkel. Over 't algemeen zijn de menschen hier heel aardig,
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inboorlingen vooral ook enkele Hollanders zijn touchant vooral sommige arme jong
getrouwde Hollanderinnetjes arme schaapjes, hièr!!
Well dear I hope Wim is all right, wat kon ik je brief goed lezen, wat ga ik vooruit
(en jij)!
Hartelijk beiden omhelsd van je
Isaac

R.C. Mauve aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: 6 februari 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
6 Februari 1922
Zeer geachte heer Witsen,
Onze hartelijken dank voor Uwe instemming met Tholen's plan om de beiden ets
platen aan ons te schenken.
Met vriendelijke groeten.
R.CMauve.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 19 februari 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 19 Febr. 22
B.W.,
Dank voor je felicitatie, het deed me veel genoegen die te ontvangen. Ja, de tijd
vliegt, langzamerhand behooren we tot een uitgestorven generatie.
Rodolf Mauve was erg blij met de beide platen, zij zijn ook nog in goede conditie,
daar ze onder de asphalt vernis waren opgeborgen.
Hartelijk gegroet met M. mede namens mijn vrouw
je
W.B.Th..

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Solo
Datum: 26 februari [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Solo
26 Febr.
Beste Wim,
Ik kreeg je brief, wil je gauw eens vertellen hoe 't hier tot dusver in Solo gaat.
Om te schilderen is het hier - figuren - prachtig. Ik schilder mij dan ook half dood.
Moet er van tijd tot tijd uit, naar Bali of Semarang of n'importe où.
Knoei soms allerverschrikkelijkst, eigenlijk overwerkt men zich hier gauw. Er is
ook anders eigenlijk niets.
Pas betrekkelijk kort geleden heb ik pas gemerkt dat het hof van den
Mangkoenegaran (prangwedono) niets is vergeleken bij dat van den Soenan!
Dat is werkelijk nog echt en daar zie je wat. het is alleen ontzettend gecompliceerd
om toegelaten te worden daar te komen werken. Heele diplomatieke conferenties
gaan daar altijd aan vooraf zoodat je lust hebt de heele boel te laten stikken. Zooveel
omhaal, voor een onnoozel studietje! Mais - ça vaut la peine.
[1:2]
Het verstandigst zou verreweg zijn alleen maar krabbels te maken maar ik heb nu
eenmaal die manie van altijd te willen verven, en dan direkt goed. En dan mislukt
het.
Ik hoop dat ik hier lang genoeg kan blijven om die heele hofkliek te laten schieten
en te maken wat je op straat ziet. Maar - S. komt op Java binnenkort.... nous verrons.
r.

Veel zie ik D Scheffelaar Klots die met een dochter v. Briet is getrouwd, en een
alleraardigst vrouwtje, nicht v. Anton Koster, die met een mijnheer Beukelman,
ingenieur, is getrouwd. Die is dol op alle schilderijen!
Z. heb ik nog niet gezien. Doodjammer maar geen dag de tijd, en ik kan hem toch
niet vragen hier naar dat ontoonbare Solo te komen. Hoop hem later nog te zien.
Ik heb eigenlijk volstrekt geen last van de warmte - maar 't is nu volop regen alle
dag en daardoor lekker koel.
Misschien kom ik wel op een goeje keer, ineens terug! Besprak nog geen passage
tot dusver. Nu ik er eenmaal ben! Kom hier zeker nooit meer terug....
Natuurlijk ga ik je portret zien als ik weer in Batavia ben, zal wel binnenkort moeten
gebeuren - ik schreef Marie al na haar brief geloof ik. - Spoedig meer.
Beiden omhelsd
i

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Alassio
Datum: 19 maart 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Hotel Lido, Alassio
Riviera
19 Maart 1922
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Beste Wim,
Dat was een verrassing eens van je te hooren, al was het dan maar een briefkaart,
vooral omdat ik mij kort te voren had afgevraagd waarom je toch nooit schrijft. Al is
er geen geregelde correspondentie, zoo nu en dan een woordje onderhoudt de
vriendschap, die toch al zoo makkelijk den weg der tijdelijkheid gaat. En als wij de
warmte, die zoo zeldzaam is, verwaarloozen blijft er op den duur zoo weinig over.
Ja, het adres was goed. Wij zijn welis[1:2]
waar niet meer in het hotel, maar wij gebruiken er één maaltijd en komen er dus
iederen dag, en de post is aan dat adres gewend. Wij zitten in drie kleine gemeubelde
kamers in het huis van een visscher, vlak aan zee, met het wijde blauwe uitzicht.
Het is nu heelemaal zomer. Vandaag zijn wij uit wandelen geweest, naar een dal
waar wij bossen bloemen konden plukken. De kinderen gaan blootshoofds, zonder
mantels, naar school. En soms is het stralende weer zoo weelderig dat je de echte
Italiaansche dolce far niente over je krijgt van: laat de wereld maar draaien. Berichten
uit Holland meldden: storm, vorst, ijs, influenza, schaatsenrijden,
[1:3]
snotneuzen. Wij hebben de winterjassen van den eersten dag af, begin December,
niet meer aangezien. Je bent wel hardnekkig aan het Oosterpark gehecht, moet ik
zeggen, dat je maar geregeld iederen winter je verkoudheden tegemoet gaat en je
belastingen betaalt alsof er niets anders in de wereld bestaat. Wij hebben maar
kleine kamers noodig, omdat ik met pen en papier werk; jij met je teekeningen en
etsen zou grootere moeten hebben. Ik weet een gedeelte van een palazzo, vijf
kamers, waarvan één zeer groote, met het allernoodigste gemeubeld, met een
prachtig uitzicht op stad en baai, dat je voor 8 à 900 gld. per jaar kan krijgen. En je
eet in een hotel voor 1.25 per maaltijd, goed, te goed op den duur. - Maar ik zal het
je gehecht[1:4]
heid aan Oosterpark-winters niet verder lastig maken. - Annie voelt zich hier heel
goed en heeft nu veel minder last van asthma; Sjeu, die ook altijd 's winters sukkelde,
voelt zich hier ook best. Ik heb tegen het dolce far niente te strijden en slaag daarin
nogal, zoodat mij alleen nog overblijven de zorgen over tabak en geld. Het eene
overwin ik door mij aan Italiaansche tabak te wennen, met het andere moet ik maar
schipperen.
Wij denken hier tot half of einde mei te blijven en dan een koelere streek te zoeken.
Laat nog eens wat van je hooren als de geest tot schrijven vaardig is. En denk
aan ons als je iets hebt om onze kale muren te versieren.
Hartelijke groeten voor jullie beiden, en een hand van
je
Arthur

Willem Versluys jr. aan: Willem Witsen en Augusta Maria
Witsen-Schorr
Plaats: Magelang
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Datum: 22 maart 1922
Verblijfplaats: KB75 C 51

[1:1]
W. Versluys
Magelang, 22 Maart 1922
Geachte Heer en Mevr. Witsen,
In de eerste plaats mijn dank voor Uw prettigen brief van 23 Januari, die al een
poosje hier ligt. De mail gaat weer geregeld, doet er nu zoowat een maand over.
Daardoor ook is wisselen van brieven weer mogelijk geworden. In den oorlogstijd
bleef een brief maanden onderweg, zoodat 't een jaar haast duurde, voor je antwoord
kreeg (als je 't kreeg) en dan was je allang weer vergeten wat je zelf geschreven
hadt, vooral als er nog een overplaatsing tusschen lag. U hebt leeren begrijpen wat
een overplaatsing beteekent: in den regel al je hebben en houden van de hand
doen, in een geheel nieuw land komen en daar als het ware een nieuw leven
beginnen. Als dan je bedienden nog blieven achter te blijven in het oude land, dan
heb je daaraan op je nieuwe standplaats weinig andere aandenkens dan je pakeans.
U schreef dat v. Neyenhoff weer vertrekken zou. Hij is 24 feb. aangekomen. Wij
dachten hier allen dat hij weg zou blijven, omdat er hier een leelijk keteltje voor hem
te vuur staat. In Tjabak moet hij op groote schaal gestolen hebben en documenten
vervalscht. Het eerste, dat ik er van hoorde, wees er op dat hij
[1:2]
ten eigen bate geknoeid zou hebben. De vorige maand kreeg ik een andere
voorstelling van zaken: door geen toezicht te houden zou het ondergeschikte
personeel zwaar gestolen hebben, en dat zou N. dan met vervalschte papieren
bemanteld hebben.
Prettige terug komst zal hij in geen geval hier hebben, een vervolging zal ingesteld
moeten worden. Spreekt U hier maar niet over met zijn familie en kennissen, die
hooren het altijd vroeg genoeg.
In Aug. '21 heb ik N. geschreven dat zijn knoeierijen ontdekt waren; allicht wist
hij het toen reeds van andere zijde. Ik ben nooit bevriend met hem geweest, heb in
Blora als ‘buurman’ genoeg last van hem gehad.
Mijn groote auto heb ik pas van de hand gedaan. 't Is met deze malaise haast
onmogelijk om een grooten wagen te verkoopen, en daar ik met verlof wil, ben ik
tijdig begonnen met moeite te doen. Ik heb hem geruild tegen een kleinen Overland
en krijg f 1500.- bijbetaald. Dien Overland kan ik practisch ieder oogenblik verkoopen
zoodat ik in mijn vertrek niet gehinderd wordt door een kostbaar stuk.
In zijn brieven maakt mijn Vader nooit melding van zijn ongerustheid over de pest.
In mijn huis merk ik hoogst zelden iets van ratten, vermoedelijk door het groot aantal
[2:3]
loeaks (zooiets als een bunsing) die van ratten e.d. leven. Wel had ik enkele
maanden geleden een massa vlooien in huis, en dat is natuurlijk, speciaal hier,
hoogst onaangenaam. Maar 't waren aard vlooien, geen ratte vlooien. Ik heb ze
verdreven met Sapo-Carbol en insectenpoeder.
Soekami is weer voor een week naar Blora om toezicht te houden op het verdere
bouwen van haar huis; er komt nog een pajoeng bij; over 3 dagen wordt het overeind
e

gezet en daar moet zij bij zijn voor de slametan. Den 26 komt zij dan weer terug.
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Van de dalende houtmarkt heb ik geprofiteerd voor haar om ruimschoots hout te
koopen voor dat huis.
Het kleine meisje, Ngamini, is nog hier; zij lijdt aan ingewandswormen, waarvoor
zij nu onder behandeling is. Inlanders trekken zich van zoo iets niets aan, die zien
er alleen in dat het kind den leeftijd heeft om naar school te gaan.
Een van mijn collega's is onlangs naar Holland gegaan met verlof, blijkbaar om
zich alvast een plaatsje uit te kiezen om zijn pensioen te gaan verteren (hier noemt
men dat ‘toenggoe mati’). Maar hij schreef mij dat het hem danig tegenvalt, 't lijkt
er hem niets. Binnen een maand stond zijn plan al vast: komt niet terug in Holland,
blijft in Indië.
[2:4]
Ik veronderstel dat Holland op mij wel geen veel anderen indruk zal maken, zoodat
ik wel tot een gelijk besluit zal komen. Nu ben ik nog in tweestrijd, wat te kiezen.
Als ik Uw oordeel vraag, weet ik al vooruit dat U zeggen zult dat ik in Indië blijf.
Misschien ook is de toestand over een jaar al weer zooveel beter dat ik een
gunstiger indruk krijg; maar al gebeurt er veel in een jaar, zooveel is wel ondenkbaar.
't Zal mij verwonderen hoe Uw Indische etsen er uit zullen zien, ik bedoel wat voor
kijk op het landschap zij zullen uit drukken, allicht een andere dan mijn kijk op het
landschap. Ik ben lang niet blind voor het mooie in het landschap, ook het dorre
Rimbangsche heeft zijn schoon. Op mijn gebied Goenoeng Kidoel (Z.O. Jogja) dat
even dor en armoedig is, ben ik zelfs heel erg gesteld. Ik loop er mijn voeten stuk,
en toch --! Maar na de vermoeiende dag marsch geniet ik er van de zuivere lucht,
die toelaat dat je de sterren uit de kim zelf ziet opduiken, van de maan zie je het
kruintje scherp en helder tegen de grillige kam van de Goenoeng Sewoe in het
Oostelijk verschiet.
Ik weet niet of ik U in Mei mijn foto's van dat land heb laten zien; ik kan nu niet
[3:5]
nalaten om er hier een paar in te sluiten. Alleen de foto met de steenen brug in
aanbouw is op de hoogvlakte zelf genomen, de andere zijn alle aan de Westhelling
opgenomen.
Dat land is zoo mooi, als men het maar wil zien. De gewone Indischman wendt
er zich van af omdat hij er geen suikerriet kan planten. Daarom ook is er weinig
werk gemaakt van de wegen, en dat maakt weer dat er niemand heen gaat: men
waagt er zijn auto niet graag aan!
't Zal mij verwonderen of ik nog ooit werkelijk iets van Uw Indische etsen zal te
zien krijgen. U houdt toch zelf in elk geval een exemplaar? Anders zou ik ze op
tentoonstellingen bijeen moeten zoeken.
We hebben heftige bandjirs gehad: begin februari in de streek van Koeto ardjo,
op 1 Maart in de Kali Opak. Toen heeft ook de K. Ojo, mijn rivier, in Gng. Kidoel,
gespookt, heeft mij ruim 100 stuks timmerhout en 1500 stapelmeter branihout
weggespoeld, een schade van een f 7000.-. Dat hout lag allemaal op ‘bandjir vrije’
plaatsen, niemand had het water ooit zoo hoog gezien. De vangkabel, dien U op
den foto waarop ik sta zult kunnen onderscheiden, heeft 3 lijken van verdronken lui
[3:6]
vastgehouden!
Gisteren hadden we vergadering van den Gewestelijken Raad, o.a. auto-belasting.
Mijn amendementen zijn alle aangenomen; een diende om de gemeente Magelang
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er ook in te betrekken; een ander hief alle Vrijstellingen op. 't Is bemoedigend om
soms eens tastbaar resultaat te zien.
Annie verwacht met Juni weer een kleine; en daarom gaat ze nu niet meer op
reis. Daar komt nog bij dat ze 8 April gaan verhuizen naar Billiton-str. 43. Jan zal in
April na de verhuizing hier komen; ik hem gevraagd om Truusje dan mee te brengen,
kan best, die is haast 3 jaar oud.
't Wordt nu donker en straks ga ik uit, dus sluit ik nu.
Met beleefde groeten, steeds
Uw
W.Versluys

Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
Plaats: Amsterdam
Datum: 23 maart 1922
Verblijfplaats: RPK, autografencoll. Jan Veth, inv.nr. Br. 88

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 23 Mrt. 1922
Beste Jan Piet,
Tenzij je op den terugweg van Genua ergens bent blijven hangen moet je al thuis
zijn of eerstdaags thuis komen. Ik wil je daarom allereerst een hartelijk welkom in
het vaderland toeroepen. De zee reis zal je vrouw, naar 'k hoop, weer heelemaal
hebben opgeknapt. Van verschillende kanten hoorden wij dat zij het hard te
verantwoorden heeft gehad.
Van Teillers ontving 'k dezer dagen een briefje en twee exemplaren van ‘de Taak’
met het allerprettigste ar[1:2]
tikel van jouw hand over het portret van den G.G. Ja, 'kzelf, toen 'k in April l.l. het
in den Volksraad ben gaan zien, schrikte van den zwaren donkeren toon, die ontstond
door de verschrikkelijk witte muren. Ik had daaraan niet gedacht! In Btz. in 't paleis
deed 't heel, heel anders! Dat is wel heel jammer - 'k heb met zooveel entrain eraan
gewerkt! Zien wij jullie eens gauw? De Wiessings zijn hier in de Doelen, 'k heb hen
nog niet gezien, maar M. heeft hen van middag 'n bezoek gebracht. Van Isaac weinig
maar goede berichten. Tot spoedig hoop 'k.
Met hartelijke gr.
je
Wim

Paul Arntzenius aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 28 maart 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Fr. Valentijn 207
Haag.
28 Maart 22
Beste Wim,
Op 't oogenblik kom ik bij je met een verzoek. Je zult me kunnen helpen, misschien
met een enkel woordje, een kleine aanwijzing.
Zooals je wellicht gehoord zult hebben, is hier het kantoor Lenaertz-Wagner
gefailleerd. - Ik was bij deze zaak, die altijd zeer solide bekend stond, en was ook
bevriend, zooals zoovele schilders, met Wagner. - Door dit faillissement ben ook ik
gedupeerd voor f 2000-, een voor mij heel groot bedrag - geld was het, dat ik er bij
kleine beetjes gebracht had, om hypotheek, belastingen en dergelijke dingen van
te kunnen betalen, tot nog Zaterdag de dag voor de vlucht van Wagner toe. - Waar
wij toch altijd al zoo zuinig leefden als maar mogelijk was, kunnen wij het niet nog
meer bekrimpen, en is ons dit verlies dubbel zwaar - te meer waar binnen kort juist
hypotheek en belasting betaald zullen moeten worden. - Daarom wilde ik je vragen,
zouden ze niet van wege de verloting eens aan mij willen denken, waar ze dit in de
laatste jaren nooit meer deden. - Indien je dit voor mij probeeren wilt, kan je me een
groote dienst doen. - Bij ons is alles wel, Mama ligt in bed met bronchitis, ik hoop
dat het bij jou goed is.
Heel veel hartelijke groeten aan Marie,
jullie toegen.
Paul -.

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Solo
Datum: 4 april [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
Transcriptie van: fotokopie, [1:1] 53_122, [1:2] 53_123

[1:1]
Solo 4 April
Beste Wim,
Je portret van den G.G. is goed en zelfs uitstekend. Ik zag 't onlangs in Batavia.
Het hangt op 't oogenblik prachtig, alleen op een groote witte wand die juist mooi
doet achter 't wit van de jas en 't rood van de sjerp. De kop is zoo goed als je er ooit
een geschilderd hebt, waarschijnlijk is 't wel het beste officieele portret door een
Hollander gemaakt ik zou tenminste niet weten wie 't anders kon. Jammer dat 't niet
bij ons te zien is want wie weet, of dàt niet juist jouw lijn is.
Je hebt dus in geen geval je tijd hier verloren zooals je weleens dacht, geloof ik.
Een goed ding blijft een goed ding. Ik was naar Batavia gegaan om S. af te halen
die kwam uit Engels Indië, ik heb de arme hier mee naar Solo genomen, weet niet
of zij 't lang zal volhouden hier, op 't oogenblik
[1:2]
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vindt zij 't hier wel aardig en - Slier heerlijk!! Jelui moet weten dat dit hotel nu beter
schijnt te zijn dan toen jelui er waren, de diners zijn een beetje zwaar soms:
r.

erwtensoep, rijsttafel, biefstuk en spekpannekoeken! D Scheffelaar Klots, die met
een dochter v. Briet is getrouwd, (hier) heeft al mijn studies in zijn huis opgehangen
voor een tijdje, en 't mooist is dat hij er 3, en heel goed, verkocht heeft, en dat hier
in Solo! Het is een aardig paar die twee Scheffelaartjes.
Overigens loopt het hier een beetje op z'n eind voor mij, geloof ik. Die Javanen
zijn net als de lui bij ons. Bij verrassing, zoo'n eerste keer, kan je er heel wat van
schilderen, maar zoodra ze op hun verhaal komen en je een beetje kennen, laten
ze je stikken. De kwestie is maar om voor die tijd er wat van te maken.
Zoodra ik kan ga ik Zach eens opzoeken, wij liepen elkaar tot dusver steeds mis,
en daarenboven hebben we 't allebei erg druk, hij vooral. Ik ben benieuwd hoe lang
ik nog hier blijf, mij dunkt, de langste tijd heb ik gehad hier, dan ga ik voor mijn
plezier nog eens wat rondtrekken en dan... heerlijk dat Europa ook nog bestaat!
Hartelijke groeten ook aan Marie
natuurlijk van je
isaac

Willem Witsen aan August Allebé
Plaats: Amsterdam
Datum: 18 april 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Oosterpark 82
Amsterdam 18 April 1922
Hoog geachte Heer Allebé,
Vergun mij, ook namens mijne vrouw, U van harte geluk te wenschen met uw
geboorte dag. Gaarne hadden wij U mondeling komen feliciteeren doch werden
weerhouden door de vrees U te veel, met andere bezoeken, te vermoeien.
Geloof mij, met hartelijke groeten
uw ouden vriend
W.Witsen

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: 20 april 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 20 April 22
Beste Wim, Zoo juist kom ik terug uit Duitschland en vind ik je briefje.
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's Middags kan ik den eersten tijd zeker niet. Dat zou me een heelen dag kosten,
en de dàgen heb ik zoo noodig. Maar voorloopig kan ik de volgende week elken
avond, behalve Dinsdag 25.
Ook ik hoor niets meer van Isaäc. Alleen vernam ik indirect, dat hij vier weken
geleden weer van Batavia naar Solo zou vertrekken. Mevrouw de Vries heeft in
Java voet aan wal gezet.
Mijn vrouw is wel beter dan veertien dagen geleden, maar toch nog zwak. De
lente zal heulsap moeten brengen.
Met beste groeten van huis tot huis
always your old
Janpiet

Isaac Israels aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Solo
Datum: 27 april [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C

[1:1]
Solo
27 April
Beste Marie,
Blij met je brief, ik vond 't wat prettig eens wat van jelui te hooren. Zooals je ziet,
Solo for ever, ik ben benieuwd wanneer ik eindelijk hier zal ontsnappen, S. is hier
nu ook al een maand. Ik heb eigenlijk met haar te doen dat zij zoo lang hier moet
zitten, enfin zij heeft de trouwfeesten verleden week (er trouwden 3 dochters en een
zoon van den Soenan) meegemaakt, het was werkelijk soms aardig. Ik wil over een
maand, over China-Japan-Amerika terug
[1:2]
en ik denk dat ik zoowat half Juli terugga, ofschoon ik zoo'n idee heb dat ik altijd
nog veel te vroeg terugkom!
Ik denk erover om binnenkort met S. die toch een beetje meer van Java moet
zien Z. te gaan opzoeken, hij schreef wij waren welkom, ik wil toch weleens zien
wat dat voor een land is en hoe hij daar woont!
Van de drie groote stukken waarin je dit land verdeelen kunt, de Preanger, de
vorstenlanden en Bali, geloof ik toch dat 't hier nog het meest echte is. Dat
enthousiasme over de Javaansche landschappen
[1:3]
komt geloof ik omdat de meeste menschen die hier komen jongelui zijn die nog
nooit iets van Europa gezien hebben. Soms denk je wel dat je hier luchten en vooral
avonden ziet zooals je ze bij ons bijna nooit ziet; je hebt ze wel, van die romantische
grandiooze avondluchten maar dat is hier alle avonden zoodat je ze gaat zien! Je
moet daarvoor hier een heel eind rijden want Solo is eigenlijk een afgesloten plaats,
je krijgt geen lucht hier.
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Als jelui langer hier in Solo gebleven was waren jelui vast en zeker groote vrienden
r.

met D Scheffelaar Klots en zijn vrouw
[1:4]
geworden, het zijn alleraardigste luidjes, jelui hebt ze te kort ontmoet geloof ik. Hij
heeft in zijn huis een tentoonstellinkje van mij gehouden en er zelfs een paar
verkocht, aardig hè? En 't mooiste is dat ik toen ik die dingen daar zag hangen pas
zag hoe totaal ik mij vergist had en hoe ik het moest aanpakken!
Eigenlijk moest men hier alleen maar teekenen en, zooals Wim doet, dan
naderhand -- enfin. Leeren doe je 't toch nooit. Wat zeg jij, Marie??
Als 't niet voor jelui was kwam ik geloof ik heelemaal niet terug - sombere berichten
uit Holland die ik altijd krijg....!
Spoedig meer!
Beiden hartelijk gegroet van
Isaac

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 29 april [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Zaterdag, 29/4.
Beste Wim, hartelijk dank voor je gelukwensch. Je vergeet mij niet, en, al antwoord
ik je niet altijd op je brieven, ik vergeet jou ook niet. Eigenlijk denk ik altijd aan je en
aan de opening die je in je jonge jaren maakte om mij het Leven van den levenden
kant te doen zien. Of we ooit nog wel eens tot elkaar zullen komen, zooals dat
vroeger zoo van zelf was, wie zal 't kunnen zeggen. Zooals we de zon en de maan
laten loopen, moeten we dat ook maar laten gaan. Ik heb altijd geleefd en gehandeld
van de eene illusie op de andere. Merkwaardig, dat die geschiktheid naar het
‘verdere’, afslijt met 't ouder worden. Zonder veel tegenstribbelen arrangeeren wij
ons er voor, om zelf te ‘verleden’ te zijn.
Ik ben nu weer veel kwikker, dan ik om en bij 't nieuwe jaar was, toen ik je brief
van toen kreeg. Het zou wel aardig zijn om eens te praten, maar in den
tegenwoordigen tijd kan men geen stap verzetten zonder een ander te encombreeren.
En wat ik
[1:2]
nu weer van je hoor, doet de deur heelemaal dicht. Jullie hebben juffrouw Colijn
niet meer! Ik heb altijd gedacht, dat juffrouw Colijn ten slotte vast aan 't huis was
gaan hooren en ik feliciteer je met de opvatting dat 't een buitenkansje is, zonder
hulp door de wereld te gaan. Ik vind bedden opmaken een afgrijselijke geschiedenis
als 't langer dan 2 dagen duurt. Ik zit maar liever bij mijn paperassen, hetgeen ook
geen pretje is, als je bedenkt, dat alles wat je maakt ten slotte weer, met je hulp, na
verloop van tijd weer wordt afgebroken. Dat kan jij, die schildert, je niet zoo indenken.
In het ergste geval koopen ze 't niet. Maar je hoeft 't niet over te schilderen!
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Werk maar veel; er is als je er baas over bent, niets beter dan dat. En ben je er
geen baas over, als ik, dan kan je een arbeid scheppen door 't te verdedigen. En
al lukt dat nooit geheel, het geeft je zenuwen de noodige spanning om den dag van
't Leven door te komen.
[1:3]
Wat 't pensioen aangaat, waarover je in je vorigen brief schreef, dat hangt af van
ste

de omstandigheden. Mijn tijd is tot mijn 65 en ik ben vandaag 58! 60 jaar is een
geschikt rustpunt, als je tegen dien tijd gerangeerd bent. Maar zoo ver is 't nog niet.
Men heeft me al aangekondigd, dat ik tegen dien tijd Hoofdinspecteur zal worden.
Ik tel nu maar mijn knoopen.
Jan heeft zijn doctoraal en kans op een vaste betrekking, die hem, ik meen,
tusschen 3500 en 4000 gl. zal opbrengen, maximaal 6000 gl. Hij zal dan wel gauw
trouwen. Ik hoop voldoenden invloed op hem te kunnen hebben om te bereiken,
dat hij dáárvoor zijn promotie doet. Anders komt er niet van.
e

Wim is in den 4 kl. van de Academie. Hij is vol ijver aan 't werk en hoopt na de
vacantie een loge te krijgen. In November moet hij bij de grenadiers, maar hij zal
uitstel
[1:4]
vragen, voorloopig een jaar, maar ik weet niet of 't niet beter is 2 jaar te vragen
(hetgeen óók lukt), zoodat hij zijn twee loge-jaren achtereen kan hebben. Het eenig
bezwaar is, dat hij dan wel wat oud is voor dienen. De prix de Rome is, meen ik,
over 3 jaar. Het zal natuurlijk van zijn vorderen afhangen of hij eenige kans zal
hebben. Paul Arntz. heeft een expositie in den Haag, die ik eens ga zien. Erik deed
ons 't genoegen ons na lange afwezigheid, eens vergeefs en eens raak, op te
zoeken. Wij hopen hem spoedig weer eens te zien. Dat Willem gezakt is, vind ik
verschrikkelijk. Het is volstrekt niet buitengesloten, dat hij eenvoudig examenvrees
heeft. Dat komt méér voor. Erik staat er niet zoo moeilijk voor als Pam. Als een
jongen maar een verdienste van een paar duizend gulden heeft, dan heeft hij een
basis om door te gaan. Ik vind 't verschrikkelijk beroerd voor je, dat je met Pam die
zekerheid nog niet hebt.
[2:5]
Wij hebben zoo weinig tijd. Van Mien kreeg ik van morgen een brief in potlood, nadat
we in zeker een half jaar niets van haar hadden gehoord. Ik heb haar verleden
zomer in een sanatorium te Nunspeet opgezocht. Het bezwaar is, dat ze van alles
zoo'n rompslomp maakt; je krijgt op zoo'n dag 't heele sanatorium over je heen. Ze
is daarna, schreef ze bij 'r broer in Utrecht geweest - naar ze zegt omdat ze niet
meer in haar huis kon; ik denk van de muffigheid of zoo iets, als ik 't wel begrijp, en
t.

ze ligt nu weer ziek bij 'r zuster op de S Ant. breestraat. Ze heeft 't aan de long en
schijnt nog altijd met haar oogen te sukkelen. Mauzie, Chap en Hein komen haar
bezoeken.
Wim is hier 14 dagen geweest en we hebben veel pleizier gehad. Ik had 'm nu
vandaag liever niet. 't Liefst heb ik altijd, dat elk aan zijn werk en zijn eigen doen is.
Het werken in de prille jeugd is een kapitaal dat men vergaart.
Nu, beste Wim, schrijf nu weer eens gauw, ook hoe 't met Marie gaat
[2:6]
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in de bijzondere omstandigheden nu jullie Colijn mist. Heb jullie mot gehad? Ik ben
benieuwd, dat eens en détail te hooren.
Zondag ging ik naar Wisseling en vond daar Eilers. Aardig zoo als hij praten kan
over een Breitner uit zijn besten tijd, zooals er een hing (de kar met 3 paarden op
een brug in de Jordaan, bij sneeuw). Het is wel waar, wat hij zei: dat 't verste is, wat
ooit hier in dat genre is bereikt. Dat heeft ook J. Maris niet gedaan.
Comedies zijn nog altijd gelegenheden, waar ik nooit kom, ook omdat Marie nooit
in een volle zaal kan zijn. Muziek treft me maar half en bij lezingen, krijg ik altijd
slaap of ik denk aan mijn kantoor. Maar mijn heele leven zijn sommige exposities
mijn groote pleizier. Mag ik 't nog eens beleven daar ook nog iets van goeden doen
van Wim te zien. Wat zal dat een pleizier zijn voor
[2:7]
Marie en voor mij. Maar wij hebben allen tijd.
Hartelijken groet, ook aan Marie en van Marie
je
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 8 mei 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
8 Mei 1922.
Beste Wim,
Wat vond ik het aardig en hartelijk van je, dat je mij, op mijn verjaardag, met dat
telegram, geluk hebt gewenscht. Wij hooren zoo weinig van elkaêr, dat zoo'n
spontaan levensteeken dubbel welkom is. Als Hein bij ons komt, vragen we altijd
naar jullie en geven de groeten meê. Hein is zoo'n beetje de trait-d-union tusschen
ons en de Amsterdamsche vrienden. Jij komt er niet gauw toe, om te corres[1:2]
pondeeren, en ik heb het met mijn N.G. werk en daaraan verbonden verplichte
correspondentie altijd zoo allemachtig druk, dat ik niet gauw kan beginnen aan
particuliere correspondentie.
Zooals Hein je misschien heeft verteld, heeft Antoon van Welie een pastelportret
van mij gemaakt. Van Welie is al sinds jaren bevriend met de familie van Stuwe en
een aller aangenaamst, eenvoudig mensch. Met de grootste toewijding heeft hij aan
mijn portret gewerkt, waarvoor hij telkens
[1:3]
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bij ons aan huis kwam, want ik zou natuurlijk geen tijd gehad hebben, om naar hem
te gaan. Ik heb er prentkaarten naar laten nemen, en kan er als je wilt, jou ook een
van sturen. Schrijf mij dus even, of je dat wilt.
Gaat het jullie goed? Wij zijn op eenige zware verkoudheden na, dezen
driedubbelen winter goed doorgekomen.
Nu, allerbeste Wim, hartelijke groeten v.o.a. voor jullie beiden en een fermen
handdruk van
je
Willem

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Weltevreden]
Datum: 5 juni [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel des Indes, Weltevreden]
5 Juni
Beste Wim en Marie,
Hoe leelijk ik 't vroeger ook vond, op 't oogenblik vind ik eigenlijk
Batavia nog het mooiste! Hier is tenminste ruimte, groote luchten, en na al dat
groen, is die benedenstad nog zoo mis niet. 't Is ook zóó benauwd niet als in den
regentijd dunkt me.
Toch heb ik heel wat van Java gezien in de laatste tijd. Die arme S. kwam bijna
om (van verveling enz.) in Solo en toen ben ik een beetje door Java rondgereisd
met haar (op 't oogenblik is zij naar Singapore). Wij hebben ook een paar dagen op
Gambar gelogeerd en 't was echt hoor!
't Meest echte wat ik nog heb meegemaakt hier of 't moest onze tocht naar 't Dieng
plateau geweest zijn.
Dat was ook buitengewoon ‘je ware’ en er mankeerde niets aan: halsbrekende
tochten te paard, voor dag en dauw eruit natuurlijk, woeste landschappen sombere
bergmeeren, donderende vulkanen! S. in haar element natuurlijk en ik die nauwelijks
op een paard kan zitten, ik moest wel mee!
[1:2]
Bij Zach was 't verduiveld aardig en ik denk erover om er in mijn eentje nog wat
heen te gaan, alleen 't is een ontzettende last voor hem dat halen en brengen over
die Lakar, je kunt 't haast niet van hem vergen hoe weinig hij er zich ook aan gelegen
laat liggen. - Ti was vol zorg, Wimpie al goed gewend, de aardigste van alles was
misschien dat kleine Javaansche kind dat Wimpie oppast!
Zelden heb ik zoo'n leuk kind gezien, 't mooiste was dat zij, volgens Zach, S. voor
Marie aanzag en geen rust of duur had of zij moest haar alfabet aldoor maar
opzeggen! Ik heb er een serie krabbels van gemaakt die ik aan Zach heb gegeven!
Mijn eenigste buitenkans, behalve een paar kopjes van Javaantjes die ik verkocht
heb is dat ik een schilderijtje van de danseressen van den Soenan (in Solo) voor f
1500 heb verkocht, 't moest dienen als hulde aan een vertrekkende Resident.
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Vertrekkende residenten (die dan cadeaux krijgen) zijn hier je eenigste kans, enfin
jij hebt 't grootscher aangepakt en een vertrekkende G.G. gekregen. 't Is waar, ik
heb aan dat schilderijtje niet zoo lang gewerkt als jij maar 't is dan ook niet veel
geloof ik.
Mij dunkt men moet hier alleen maar schilderen, als het niet [anders[?] kan, en
eigenlijk alleen maar teekenen - aquarelleeren.
[2:3]
[briefhoofd Hotel des Indes, Weltevreden]
II
Dan heb je tenminste altijd iets. Hoeveel dingen heb ik niet weggeveegd, die
heelemaal niets waren!
Op 't oogenblik begin ik er over te denken om terug te komen. 't Is evenwel nu
niet zoo moeilijk meer als een jaar geleden, maanden vooruit, zooals toen jij hier
was hoeft men nu niet meer te bespreken. Er is echter een gek ding hier: Japan is
zoo dichtbij!
Dus wie weet..
Teillers is altijd charmant en wil steeds maar een expositie van mij houden (hij
heeft er nog nooit wat van gezien).
Erg veel trek heb ik er niet in, iedereen exposeert hier partout. En ik heb eigenlijk
nog niet veel gemaakt.
Enfin we zullen zien.
't Verstandigst zijn zeker jij en Jan Piet geweest die maar eens even zijn komen
kijken en toen weer weg gegaan. Want waar te blijven, hier?
Ik denk dus dat ik er ook maar op een goeje keer in eens een eind aan maak.
[2:4]
Van Correa hoorde ik het ongeloofelijke, dat Marie Colijn zou zijn weggeloopen. Ik
kan het haast niet gelooven. Dan is zij toch zeker weer teruggekomen want anders
is zooiets ondenkbaar. (Zij was in alle geval een schitterend excuus voor jelui om
hier niet te blijven hangen en heeft dus al haar roeping vervuld!)
Ik denk zooiets van half Juli terug te gaan. Het meest nieuwsgierig ben ik hoe ik
mij voelen zal als ik hier geweest ben, als je dat niet meer in de toekomst hebt. Ik
denk echter niet dat ik hier naderhand ooit weer terug kom. - Of 't moest, met jelui
zijn!
Wie weet!
Ik hoop dat ik nog iets van jelui hoor voor ik hier wegga maar misschien dacht
jelui dat ik alweer onderweg was?
Wat zijn de dingen allemaal anders dan je ze je voorstelt, en wat goed om het
zelf gezien te hebben. Het spijt me niets dat ik hier ben gaan kijken!
Beiden hartelijk gegroet steeds
je
Isaac

Willem Witsen aan Isaac Israels
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 16 juni 1922
Verblijfplaats: Gemeentearchief Den Haag, inv.nr. OV2 schildersbrieven
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[1:1]
Oosterpark 16 Juni 1922
Beste Isaac, Op gevaar af dat deze je niet meer bereikt moet 'k je toch even
antwoorden op je brief. Wij krijgen langzamerhand een notie hoe je 't hebt in Indië.
Jan Veth heeft ons laatst bezocht en heel veel verteld van jullie samenzijn, ook
eenige anecdotes die 'n groote aanwinst zijn voor de collectie die over Isaac in
omloop zijn. 't Deed mij veel plezier dat je zoo gunstig oordeelt over 't portret van
den G.G. Weet je dat Jan Veth er 'n stukje over geschreven heeft in de ‘Taak’! Ik
heb opgemerkt dat ik de eenige ben die dat stukje gelezen heeft. Teillers zond 't
mij. Niemand hier die er van gehoord heeft. Die dingen worden hier nooit gelezen.
Trouwens is 't zonder eenig belang. Ik ben erg benieuwd of je nog naar Gambar
bent gegaan met Sophie. Ik hoop 't en ook dat Zach je daar alles heeft laten zien,
ook de Zuid kust van Java. Maar 't is de vraag of je er wat aan hebt bij een kort
bezoek, en of je er niet langer zou moeten zijn om een eenigzins juisten indruk te
krijgen! Marie zegt altijd dat Gambar voor jou niets is, maar ik geloof dat je te
veelzijdig bent om de eigenaardige charme niet te zien. Wij zijn zeer aangenaam
verrast
[1:2]
door 'n langen hartelijken brief van Sophie. Ik ben erg blij dat die kwestie opgelost
wordt en wij weer in vriendschappelijke verhouding elkaar kunnen ontmoeten. Zij
zond er 'n paar foto'tjes bij van jou die kostelijk zijn! Correa en vooral Nieuw, hebben
er onbedaarlijk over gelachen, zoo als je daar staat! Ook Bauer, die verleden week
hier was, bewonderde je houding (en 't landschap).
Er hangt hier in de Kalverstraat bij Buffa een groot schilderij voor de ramen dat
heel veel bekijks heeft, 't stelt voor 'n levensgroot vrouwefiguur in Spaansch costuum.
Weet je dat v. Dongen in Parijs zoo veel succes heeft? Hij krijgt 'n wereldnaam!
Aardig dat je in Solo nog een en ander verkocht hebt! Ik herinner mij de
Scheffelaars heel goed, vooràl Mevrouw.
Wij allen hier zijn erg benieuwd om te zien wat je gemaakt hebt. Het zou mìj
vreeselijk tegenvallen als je er voor je zelf en je werk niet heel veel aan gehad zou
hebben. Jan Veth vertelde al dat je prachtige dingen hebt gemaakt. In ieder geval
zal je er wel voldoening van hebben dat je die reis hebt ondernomen. Wij hopen je
gauw terug te zien, schrijf me vooral wanneer je denkt terug te komen.
Met hartelijke groeten van ons beiden
je
Wim

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen en Augusta
Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Cutigliano]
Datum: 24 juni 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
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24 juni 1922
B.W. & M.,
Wij zitten hier voor de zomerkoelte in een prachtig dorpje in de Apenijnen. Het is
een mooi land, en als jullie verstandig zijn moeten jullie eens komen kijken. Laat
eens hooren hoe het gaat.
Hartelijke groeten voor beiden en een hand van
je
Arthur

Dolfien van Spengler aan Willem Witsen en Marie Witsen-Schorr
Plaats: [Hattem]
Datum: 11 juli 1922
Verblijfplaats: KB 79 E 42

[1:1]
[briefhoofd Langenberg, Hattem]
11 Juli '22.
Zeer geachte Heer en Mevrouw Witsen,
U zult wel verbaasd zijn een brief van mij te krijgen!! Maar vanmorgen kreeg ik
een brief van Onny en daarin stond o.a.: ‘René schijnt geen visite gemaakt te hebben
met Dolfien bij de fam. Witsen want W. schreef dat hij nooit meer iets van René had
gehoord’ en nu wilde ik U toch even schrijven om U te zeggen hoe ontzettend het
ons spijt nog niet bij U te zijn geweest. In April zouden we een dagje naar Amsterdam
[1:2]
gaan en bovenaan ons lijstje stond: ‘bezoekje aan Witsen’ (zooals René zei!!) maar
doordat ik de domheid beging griep te krijgen konden we niet gaan. Nu is het op de
boerderij zoo ontzettend druk en kan René slecht weg dus tot nu toe zijn we nog
nooit samen in Uw buurt geweest, anders waren we zeker en stellig bij U aan
gekomen!! Ik verlang er juist héél erg naar met U beiden kennis te maken want
René heeft me zoo veel van U verteld en bovendien hoorde ik dikwijls over U door
Onny
[1:3]
en Mama is nog altijd enthousiast over haar bezoek! Dus zult U, als 't U blieft, niet
denken dat het onaardigheid van ons is?! We spreken er zoo vaak over om naar U
toe te gaan en de eerste keer dat we, ook maar eenigszins in Uw buurt zijn, komen
we, is dat goed?! 't Zal wel als deftig (??) getrouwd span zijn want 14 Aug. wandelen
we de trappen van 't Hattemer stadhuis op! U heeft toch wel onze kiek van ons in
de boerderij kamer gekregen die we enkele maanden geleden als ‘schriftelijke
kennismaking’ stuurden? Zoudt U niet eens
[1:4]
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de kant van Goor uit komen? Toe, dan moet U eens komen kijken op de boerderij,
't is alles dood eenvoudig (als U dat niet naar vindt.!!) maar zóó mooi!! Onny durft
niet goed want is bang voor de ratten maar die zitten alleen op 't deel! René's
gewassen staan prachtig, om deze moeilijke tijd door te komen verbouwt hij veel
aardappels (4 HA!) en koolrapen en een bunder Brusselsch lof, vandaar dat hij het
zoo heel erg druk heeft en niet goed van de boerderij weg kan. De varkens fokkerij
gaat tot nu toe ook best, 'k weet zeker dat René U dadelijk een lange brief schrijft
als hij hoort dat U naar hem gevraagd heeft. Neemt U me niet kwalijk dat ik U zoo
lang verveeld heb maar ik wilde zoo graag kennis
[1:1]*
maken, al was het maar op een papiertje!
Veel groeten en de meeste hoog achting
Uw
Dolfien v. Spengler

Isaac Israels aan Willem Witsen
Plaats: Solo
Datum: 17 juli [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Solo 17 Juli
Beste Wim,
Dank voor je brief die ik zooals je ziet nog hier ontving. 't Spreekt vanzelf dat ik
nooit had gedacht zoolang hier te blijven. Maar ik weet niet hoe 't komt, misschien
omdat 't hier zoo kort dag is, 't is alsof je niets kunt uitvoeren haast. Daar komt bij
dat ik eigenlijk niets goeds gemaakt heb nog. Schilderen tot je er bij neervalt, dat
wel, maar gelukkig zie ik altijd zelf bijtijds dat 't niets is en veeg het weer uit (gelukkig
kun je hier zooal geen verf, dan toch verflappen krijgen!)
De Mangkoenegaran zelf heeft al driemaal voor mij geposeerd, staande nog wel,
de arme kerel kon haast niet meer, op 't eind, als hij eens wist dat ik er twee heb
uitgeveegd! Horribel, dat geverf en kwastengewas voor niets. Zou 't 'm aan het
klimaat liggen maar dat is flauwiteit. Het klimaat is heerlijk! Kleine aquarelletjes, in
kleine schetsboekjes, schijnt voor mij eigenlijk je ware te zijn. Dan heb je ook geen
last van zon en reflexie, je hebt geeneens modellen noodig, je gaat maar eens
kijken.
[2:2]
't Aardigste wat hier is, veel beter dan wat je in die eigenlijk doodvervelende paleizen
ziet, zijn juist die eenigzins nonsensikale feestelijkheden die hier elk oogenblik
voorkomen bij bruiloften, besnijdenissen enz.
Er is hier in Solo ook een groote tuin waarin een Javaansch theatertje waar ik
weleens achter de coulissen kom. Allerlei kleine dreumessen spelen daarmee,
wajang altijd natuurlijk, en 't publiek is prachtig!
Overigens is 't bestaan hier sinister: Sofie werd er ziek van en die is nu maar vast
vooruit naar China, zij wil absoluut over Amerika terug.
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Als zij daar nog lang genoeg blijft (in Hongkong) kan ik haar misschien nog
ophalen, maar ik betwijfel of zij tot 15 Sept. daar wil blijven.
Ik heb met haar eenige magnifieke tochten gemaakt, naar de papandagan bij
Garoet, de Bromo natuurlijk, maar vooral het Dieng plateau.
Werkelijk halsbrekende tochten meestal, te paard en over onuitsprekelijke wegen.
Maar het Dieng plateau is grandioos en daar denk je nu eens niet aan Europa.
[3:3]
Zooals ik je al schreef waren wij een paar dagen bij Zach, als 't hem convenieert
ben ik van plan er op mijn eentje nog eens 14 dagen heen te gaan om daar wat te
schilderen, in de open lucht. Hier, kom ik daar niet toe en dat is toch 't eenigste. 't
Lamme is dat 't voor Zach, al laat hij daar natuurlijk ook niets van merken want hij
was alleraardigst, zoo'n vreeselijke last is met dat halen en wegbrengen. Eigenlijk,
kun je 't niet van hem vergen.
Veel is daar niet, maar er zijn toch altijd paarden, - en koffiepluksters, hm hm.
Ik ga dus in September, over Amerika of niet, in alle geval terug. Misschien maak
ik dan nog voor die tijd wat, dat die goede Teillers kan laten zien want dat wil hij zoo
graag.
En hoe is 't met Marie Colijn? Zeker weer terug want je schreef er niets van. Doe
mijn hartelijke groeten aan Correa en aan Nieuw.
Die Scheffelaars zijn heel aardige lui. Ze hebben een huis in d. Haag gekocht
waar hij over een jaar of zoo gaat wonen, en koopen hier alles op wat aardig is,
zenden het bij kisten vol vooruit. Dat huis wordt een merkwaardigheid want ze
hebben smaak.
Overigens is hier dan ook niemand. Je snakt weleens naar iemand - anders dan
Imants (de groote schilder hier!).
Beiden hartelijk omhelsd van
Isaac

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Cutigliano Pistojese
Datum: 4 augustus 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Pensione Solferino
Cutigliano Pistojese
4 Aug. 1922
Beste Wim,
Gisteren ontving ik je briefje en ik sluit er hier dadelijk een in voor Kees Wiessing,
dat je hem zeker wel zoo gauw mogelijk wilt zenden. Ik moet nl. ook zoo gauw
mogelijk weten wanneer hij in Genua komt. Hier zitten wij er een heel eind vandaan,
maar wij denken er over een andere plaats op te zoeken, omdat hier in de bergen
de lucht wel erg
[1:2]
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droog is, hetgeen voor Annie niet deugt. Wij hebben het anders hier heel goed,
rustig, stofvrij, niet te warm, met gestadig mooi zomerweer. En heel goedkoop. Het
is een klein oud dorpje tegen een berghelling, 25 k.m. van het naaste station, met
een hartelijke bevolking, echt Toscaansch. Voor de winter zouden wij graag in
Firenze zitten, maar het is heel moeilijk daar een gemeubeld apartement te vinden,
en als wij daar niet slagen gaan wij maar liever naar een kleine plaats in een zacht
klimaat. Als jullie er over denken tegen den winter de warmte te zoeken kan je die
hier in Italië het best vinden in de
[1:3]
Riviera of in het Zuiden, Napels, Capri, Sicilië, vooral Sicilië is ook heel mooi. In
Spanje zijn de wintermaanden alleen in Malaga warm. Als jullie beslissen naar Italië
te komen kan ik gemakkelijk voor je informeeren waar je het goed kunt hebben.
De kinderen hebben onlangs hun eerste Italiaansche examen afgelegd, met
schitterend succes! Het gebeurde in het stadhuis, dus heel gewichtig. Zij hebben
zich wel gauw in de nieuwe taal ingewerkt.
Ja, je vorigen brief naar Alassio heb ik ook ontvangen. Maar heb je alleen
correspondentie-kaarten? Die bieden zoo
[1:4]
weinig ruimte dat je niet kunt schrijven hoe het met jullie gaat, en dat wou ik toch
ook wel eens hooren.
Hartelijke groeten voor beiden van
je
Arthur

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Cutigliano
Datum: 9 augustus 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Cutigliano 9 Aug. 1922
B.W.,
Hartelijke gelukwenschen voor je verjaardag.
Ons adres verandert en wordt: Hotel Minerva, Rapallo. Het is hier zoo droog dat
wij een paar weken aan zee gaan. Hier is het nu erg warm.
Hartelijke groeten van
je
A.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Scheveningen
Datum: 12 augustus [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Zaterdag 12 Aug.
Pension Espero
Amsterd. str 44
Scheveningen.
Beste Wim,
Wees met Marie van ons beiden hartelijk gelukgewenscht met je verjaardag. Als
ik mij niet vergis, is dit nummer 62. We zijn hier Dinsdag 1 Aug. neergestreken en
blijven hier tot het einde van mijn verlof 28 Aug. Jan heeft een fietstocht door België
gemaakt en gaat nu naar den Briel, Wim is een maand te Laag keppel geweest en
gaat nu wat door Limburg, Brabant en Zeeland. Hij kent dan het land zoo'n beetje
op 't Noorden na.
Van ons verblijf te Scheveningen hebben we geen spijt. We hebben een bovenste
verdieping van een pension, met een schitterend uitzicht, waar ik elken morgen met
haast voor op sta om de boerenkarren met netten langs den langen weg te zien
opkomen en de rijen boetsters; het is heel wat beter dan de v. Blankenburgstr.
[1:2]
Het herinnert mij aan 40 jaar geleden, toen ik in Vlaardingen was (Eene verbeelding).
We hebben het hier zoo goed en volop bij een vroegere kok van Loos te Rotterdam,
dat we vermoedelijk allebei dik zullen worden. Om tien uur zitten we aan 't strand,
afgewisseld met loopen als 't wat te koud is - het lijkt een beetje op winter en zomer
door elkaar, door den kouden wind, tegelijk soms met een brandend zonnetje en
om kwart voor één trekken we naar 't eerste eetfeest van den dag. Van 2 tot 3 gaat
Marie rusten en ik wat schrijven of lezen (Gargantua, Cinq-Mars van de la Vigne,
Confession d'un enfant de Siècle van Musset; ik heb maar een heele partij oud-goed
meegenomen) om drie uur zitten we weer en om 4 uur loop ik van Marie weg de
meeste dagen en ga de zee in. Die is nu juist heel best met slagen die me herinneren
aan die Septembermaand toen wij tweeën dagelijks in zee gingen met Jantje
tusschen ons en Marie aflosten, die den heelen dag voor Jans gezondheid op 't
duin had gezeten. Ook doet zoo'n geweldig bad me denken aan sommige keeren
met Hein van IJmuiden uit.
[1:3]
Kwart voor zes naar huis, want om 6 uur eten, dat óók goed is, maar niet zooveel
varianten heeft als 't twaalfuurtje. Daarna de krant en om acht uur weer de badstoel,
tot 9, daarna loopen langs 't strand en tot tien uur ergens wat aan den Boulevard,
van karnemelk tot heete koffie al naar Marie warm of koud is. 10½ thuis en de tweede
krant (Telegraaf) en clôture.
Onderwijl zie je niets van den Haag, als je maar uit 't Kurhaus blijft. Het geheel is
wel om 't een volgend jaar nòg eens te doen.
Ik vind 't toch eigenlijk altijd beroerd, dat we nooit meer eens een dagje hebben,
zooals vroeger, Wim. Ik ken jullie omstandigheden heelemaal niet meer, maar ik
ben steeds, na mijn terugkeer in den Haag voor je disponibel om eens een dagje
te komen.
Schrijf eens als je eens een kansje hebt, zoodat ik 'ns een dagje ouderwets met
jullie alleen kan zijn, tenminste een goed deel daarvan. Of heb jullie tegenwoordig
altijd
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[1:4]
bezoek en gasten?
Nu, beste Wim, met Marie en van Marie hartelijk gegroet
je
Jan

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Volendam
Datum: 12 augustus 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Volendam 12 Augs. 22
Beste W,
Hartelijk gefeliciteerd op den dag van morgen. Ik hoop dat het jou en M. goed
gaat.
Met oude vriendschap
W.B.Tholen.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Scheveningen]
Datum: [16 augustus 1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdag.
B.W., Ik had jullie willen voorstellen hedenavond 8½ afspraak te maken met ons,
waar jullie willen: Wittebrug of Palace b.v. om een kopje koffie te drinken. Op je
kaartje schrijf je wel: bel me even op, maar in den gids kan ik geen Arntzenius 107
Koninginneweg (het is toch zeker K.gracht) vinden. We doen nu 't voorstel tegen
morgen, Donderdagavond. Tenzij jullie morgen tusschen 10 en 12½ aan 't strand
komt (C 15 en 16), wil je me wel even opbellen b.v. iets over eenen (S 2993).
De groeten, ook aan Mevr. A. van ons
Jan

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Weltevreden]
Datum: 6 september [1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
[briefhoofd Societeit Harmonie, Weltevreden]
6 Sept.
Best Wim (en Marie, natuurlijk!),
Gisteravond was ik bij Teillers (ontsnapt uit Solo, eindelijk, goddank!!). Teillers
vind ik de aardigste mensch die ik hier heb ontmoet trouwens. 't Gaat hem niet zóó.
Zijn vrouw is eigenlijk altijd zenuwziek. Ze is nu al een heele tijd zoo dat ze heelemaal
niemand mag zien en zelfs niet aan de telefoon komen, dus 't was heel bizonder
dat ze voor mij, voor den dag kwam!
Mijn eenigst succès. Zeker gelooft
[1:2]
Marie het weer niet, die altijd doet alsof ik zoo'n ‘reuze’ succes altijd heb. Maar ik
sta er zelf verbaasd over, hoe weinig succes, ik hier heb.
Curieus, de enkele aardige lui, die ik hier ontmoet heb, waren alleen aardig de
eerste tijd. Was ik maar kort hier gebleven ik had de herinnering aan de meest
charmante lui, mee teruggenomen!
Soms denk ik, dat alles hier, alle Hollanders die hier zijn, zoowel zakenlui,
winkeliers, artiesten (dus ik ook) alles absoluut tweede rang is.
Niet derde, tweede. De werkelijk eerste rang lui blijven thuis of als ze hier komen
gaan ze als een haas terug. -[adres[?] - jij en Jan Piet.
[2:3]
[briefhoofd Societeit Harmonie, Weltevreden]
Werkelijk Wim je bent een genie. 't Waarlijk genie kan men onderkennen niet alleen
aan wat hij doet, maar juist ook aan wat hij niet doet.
Wat was 't een intuïtie van jou dat je dadelijk toen je hier kwam, jelui retourplaats
hebt besproken.
Want hier blijven, dat voel je direkt, dat doe je toch niet dus wat men hier kan
doen is alleen maar, eens rondkijken.
Gek he Batavia vind ik eigenlijk nog het beste hier. Eerst vond ik 't monsterlijk,
maar toen kende ik 't binnenland nog niet.
[2:4]
4 oct. ga ik weg met de J.P.Coen. 't Is nu definitief. Ik vrees dat ik er niet meer toe
kom weer naar Zach te gaan.
Jelui weet zeker dat hij een erg ongeluk met zijn voet heeft gehad, in een
glasscherf getrapt waar infektie bij was gekomen zoodat hij een tijdlang in een kliniek
in Blitar heeft moeten doorbrengen.
Maar hij schreef me onlangs dat hij weer in Gambar terug is en het best maakt.
Ik geloof dat hij een zijner teenen er bij heeft verloren.
't Spijt me dat ik hem niet meer zie. Dolgraag zou ik er een maandje heengaan.
Que faire! Misschien is 't leven werkelijk kort.
Tot wederzien in November!
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Always yours
Isaac.
S. is in Amerika en komt over N. York terug!!

J.F. van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 19 september 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage, 19 Sept. '22.
43 Van Boetzelaerlaan
Beste Mijnheer Witsen,
Ik kom met een ambtenaren verzoek tot U: zooals U gezien zult hebben is onze
Directeur-Generaal tot Minister van Marine bevorderd. Wij mochten hem hier
bijzonder graag, meer dan een van zijn voorgangers. En wat dan ook nog nooit is
gebeurd, - bij zijn afscheid hebben een klein aantal ambtenaren, waarmede hij het
meest in aanraking kwam, hem een herinnering aan zijn verblijf hier toegezegd. Te
voren had ik hem verschillende
[1:2]
voorwerpen genoemd, waaronder een geteekend portret van hem, als vooral waarde
hebbende voor zijn vrouw en zoon, die nu juist adelborst is geworden. Hij had dit
het liefste (want voor zich zelf heeft hij altijd graag zoo min mogelijk!). Toen had ik
de verantwoordelijkheid voor het kiezen van den kunstenaar. En nu komt het aardige.
Ik wilde hem zelf laten beslissen, want hij is een gewoon nuchter mensch, - een
technicus, die zich met kunst problemen nooit ophield. Wat heel mooi gedaan zou
zijn, zou hem dus misschien heelemaal niet aanstaan. Vandaar de proef: ik liet hem
drie verschillende teekeningen zien, allen portretten, zonder te zeggen van wie.
[2:3]
Het was het portretje dat U van mijn vrouw teekende, een litho (Bode) van Jan Veth
(nog andere litho's van hem had ik, o.a. van Van Looy) en het portretje van Kees
door Willem van den Berg. Hij begon eerst met te zeggen, - toen hij voor de drie
stoelen stond, waar de lijstjes op waren gezet, - dat hij er heelemaal geen verstand
van had. En toen zonder eenige aarzeling wees hij Uw teekening aan. Zoo zou hij
het portret ook graag geteekend willen hebben.
Hofker en ik hadden te voren al bijna uitgemaakt, dat hij Veth zou kiezen, en
waren in groote spanning. Hoe men ook over den Dir. Gen. oordeelt, deze
[2:4]
laatste beslissing van hem is in ieder geval den spijker op den kop! Is dat geen
aardig volks oordeel over Uw Kunst?
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En nu het verzoek: heeft U plezier en gelegenheid om een potlood teekening te
maken. Ik zeg potloodteekening alleen omdat wij niet zoo heel veel bij elkaar hebben,
f 450.-.
U doet het wel, is 't niet? Juist nu de meid weg is, komt het prachtig uit dat U nog
wat in den Haag moet logeeren met Uw Vrouw. Dat het een prettige patient is voor
een portret bewijze U de foto, die ik hierbij voeg. Deze geeft het gezicht en de
uitdrukking, voor zoover mogelijk,
[3:5]
heel goed weer. - Hij heeft heel bijzondere, mooie oogen, eigenlijk heel donker rood,
zoo donker dat je geen onderscheid tusschen pupil en iris ziet. Ook de mondhoeken
zult U denk ik graag teekenen. Daar zijn heel fijne schaduwen, die op de foto niet
voldoende uitkomen. U moet maar zelf gauw komen kijken. Zoodra ik Uw antwoord
heb, zal ik over het poseeren spreken; kunt U alvast schrijven wat U het beste schikt.
Zou 's avonds gaan? bij lamplicht. Anders misschien op Zaterdagen en Zondags?
Want een minister heeft het volhandig overdag.
[3:6]
Antwoord U gauw? De foto houdt U wel zoo lang.
Mijn vrouw laat U zeer bedanken voor Uw groote vriendelijkheid aanstonds op de
schaakspelen uit te gaan. Het verloren spel echter was grooter dan het spel, dat U
beschrijft. We moeten dus nog wat geduld hebben. Inmiddels hebben we gisteren
van ik weet niet meer wie, gehoord, dat die soort in Londen te krijgen is. - Het is
een misère!
En nu adieu, vele hartelijke groeten voor U beiden
Steeds g.d.U.,
VanRoyen

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: [Weltevreden]
Datum: 22 september [1922]
Verblijfplaats: Den Haag, KB: 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Hotel des Indes, Weltevreden]
22 Sept.
Beste Wim en Marie, als men hier niet zoo vreeselijk bestolen werd zou het hier
heusch nog niet zoo onhoudbaar zijn - men went aan alles zelfs aan 't stelen van
die kamerjongens. Batavia dat ik eerst afschuwelijk vond vind ik nu nog de eenig
dragelijke plaats van Java. Nu is 't waar dat ik toevallig een zeldzame gelegenheid
vond om te werken hier en dat is dan ook de eenige reden dat ik hier blijf tot 18
october, dan vertrek ik met de Vondel (jelui boot!).
Ik ben hier in zoover gelukkig dat wel verre van mij over de warmte te beklagen,
't eenige wat ik op dit land tegen heb is dat de zon somtijds nog weggaat!
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Ik heb namelijk ontdekt dat men de Javanen natuurlijk juist in de zon moet laten
poseeren al schreeuwen zij dan ook moord en brand: ponos! ponos! Jawel dat
verstaan wij niet natuurlijk. Naarmate ik dichter bij 't uur van vertrek kom (ik moet
nu wel weg want ik ben al 4 keer van boot veranderd) vind ik 't hier natuurlijk steeds
mooier!
[2:2]
[briefhoofd Hotel des Indes, Weltevreden]
Eigenlijk ril en beef ik bij 't idee dat ik weer blanda's moet schilderen want waarachtig
wat zeg jij nou Marie wat is er aan die Blanda's eigenlijk aan?
Aapmenschen noemen wij ze, maar, om te schilderen, is de leelijkste toch altijd
nog mooier dan zoo'n idiote verwaande blanda met haar reusachtig dikke derriere
en kuiten en schoenen met hooge hakken.
Apropos en Correa die beweerde dat jij, Wim, je leven waagde als je weer hier
zou komen!! Geloof maar gerust, 't klimaat is hier heerlijk, de kwestie is maar dat
je hier zon moet schilderen om er geen last van te hebben.
Ga jelui weer met mij terug? Wie weet??? Marie wil wel dat voel ik van hier.
Ik vrees dat ik wel niet meer bij Zach zal komen. Laat ik effen gauw zeggen dat
behalve Zach, Teillers, nog een enkele, ik de Hollanders hier niet erg aardig vind.
God god wat een onvervalschte Batavianen. Gelukkig kijken zij De inlanders nooit
aan en vinden dat niets. That's our chance!
Tot spoedig weerziens!!
Always yours,
Isaac

J.F. van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 6 oktober 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's-Gravenhage, 6 October 1922.
43 Van Boetzelaerlaan.
Beste Mijnheer Witsen,
Zooeven belt de Heer Westerveld mij op om te zeggen, dat hij geheel bereid is
's avonds te poseeren. Liefst dadelijk te beginnen 9 Oct. a.s., dus Maandag avond.
Hij heeft dan eenige dagen achtereen, die hij beschikbaar kan houden. - Hoor ik
dan van U, wanneer wij elkaar zien?
Ik was blij, dat U het aannam; om de overwegingen hebben wij hartelijk gelachen,
want we dachten eind-goed, al-goed! Maar
[1:2]
één ding was daarin geheel onjuist, nl. dat Hofker en ik aan ‘een Jan Veth’ de
voorkeur zouden hebben gegeven. Wij dachten alleen, dat Westerveld die zou
kiezen!
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En nu aan het werk; ik verheug me erop, dat een nieuw portret op komst is. Vindt
U het geen goed gevormd gezicht.
Met hartelijke groeten, ook aan Uw Vrouw, als altijd
Geheel de Uwe
VanRoyen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 15 oktober 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
15/10/22
Beste Wim, ik hoorde van de week van v. Royen, dat je je eerste séance voor het
portret hebt moeten afschrijven, omdat je weer zoo'n aanval van bronchitis hebt. Ik
heb je de heele week willen schrijven, maar ik ben avond aan avond bezig geweest
en ook vandaag, maar nu heb ik toch nog even gelegenheid. Ik mag lijden, dat je
intusschen aan 't beteren bent getogen en dat je gauw komt voor 't portret en dat
ik je dan ook nog eens zien mag. Heb je die bronchitis gekregen toen je na zessen
zoo zonder hoed of jas naar de lucht had staan te kijken in 't open raam van de
societeitszaal van Arti. Ik zag je daar een paar weken geleden, toen ik voor mijn
kantoor met iemand in de Sarphatistraat was geweest en tegen 6½ met lijn 11 terug
ging, naar huis om te eten.
Wat 't portret betreft, heb ik uit gezegden van v.R. den indruk gekregen, dat je
denkt, dat ik geprefereerd had, dat de Heer W. Veth voor zijn portretteur had uitge[1:2]
kozen. De zaak is, dat ik de drie specimen vergelijkende, gezegd heb, dat jij 't moest
zijn, volgens mijn overtuiging. v.d. Berg valt er heelemaal buiten en Veth is altijd 't
zelfde, al is 't natuurlijk wel knap. Ik denk dat de slimme kop van W. je wel bevallen
zal, al is i wat erg strak. Er loopen wel af en toe van die naieve trekjes onderdoor.
Het is in elk geval een karakteristieke kop.
Hoe gaat 't jullie en vooral hoe gaat Marie met de dienstbode? En hoe gaat 't de
dienstbode? En hoe gaat 't kindje?
Marie heeft onlangs een onoverwinnelijken trek gekregen om blousen te maken.
Ochtendjaponnen en oude mantels moeten er allemaal aan. Ik houd mijn colbertjes
maar achter slot, voor alle zekerheid. Ze is er zeer verheugd onder; ik hoop dat ze
nog voldoende materieel vindt om den winter bij het kacheltje tornende en rijgende
door te brengen.
Wim is weer naar Amsterdam en
[1:3]
aan zijn werk na nog 14 dagen bij ons te zijn gebleven, met bronchitis. Ik vind 't
ellendig, dat zoo'n jonge jongen daar ook al behept mede is. Blij ben ik, dat hij in
plaats van 2 Nov. in de kazerne te moeten, een jaar uitstel heeft gekregen. Misschien
is hij dan wat minder vatbaar. In Amsterdam is hij bij zijn dokter geweest, die hem
naar Dr. v.d. Hoeven Leonard heeft gezonden, een neus- en keelspecialiteit, die
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hem atropine heeft gegeven, waardoor hij hinder van zijn oogen kreeg. Hij zou naar
hem toe gaan, omdat hij juist de dosis moest vermeerderen. Hoe 't afgeloopen is,
weet ik niet, daar Wim nooit anders schrijft - als hij schrijft - dan over zijn werk. Hoe
't 'm gaat hoor je eigenlijk nooit.
Jan gaat van de week met zijn privaat-docent-schap in Leiden beginnen (1 uur
per week, voor zijn eigen rekening) en is ook bezig met een school-tentoonstelling
van de jongens. Hij heeft 't dus heel druk, maar is erg in zijn humeur.
Van Erik merken we nooit meer iets; vermoedelijk komt dat door Rotterdam.
Ik verlang weer naar mijn volgend verlof, het andere jaar, want ik heb 't voor
[1:4]
mijn leeftijd te druk en te rumoerig en 't laten waaien of bewust slecht doen, dat kan
ik niet.
Schrijf mij nu eens heel gauw en meld dat je beter bent.
Hartelijke groeten, ook van Marie en aan Marie,
je
Jan

Maurits Benjamin Mendes da Costa aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 31 oktober 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Mendes da Costa, Amsterdam]
v.h. 31 October 1922.
Beste Wim,
Zaterdag-avond vernam ik voor het eerst dat je weer bronchitis hebt gehad, zelfs
in hooge mate, maar nu gelukkig beterende bent.
Het spreekt van zelf dat ik je niet kom bezoeken. Je weet natuurlijk wat de
hinderpalen zijn. Maar ook spreekt van zelf dat ik je van harte beterschap toewensch
en in de eerste plaats meer eetlust, want, volgens Hein, hapert het daaraan.
Ik hoorde ook, waaraan ik trouwens niet twijfelde,
[1:2]
dat je lieve Marie je zoo trouw oppast. Geef haar vooral mijn complimenten.
Nu iets anders. Hoe lang geleden het is, dat je 's namiddags niet bij me bent
geweest, weet ik niet. Dat dat ten deele aan mij ligt, weet ik wel; immers: we hadden
afgesproken dat ik je daartoe per briefkaart zou uitnoodigen; maar... er is tot nog
toe niets van gekomen. Om Henri, die hard achteruitgaat wat zijn gezicht betreft,
durf ik me nooit goed vastzetten, en vooral in het namiddaguur heeft hij vaak buien
van ontoerekenbaarheid. Zoo kwam ik telkens tot uitstellen. Stel, jij, je even in mijn
plaats, dan neem je het mij niet kwalijk. Toch neem ik me voor den knoop maar
eens door te hakken, wanneer ik verneem dat je weer uitgaat.
In gedachte druk ik je de hand, en teeken ik als altijd,
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je
Mau.

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 1 november 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
1 Nov 1922.
Beste Wim,
Wezenlijk tot mijn ontsteltenis hoorde ik, dat je ziek bent, maar daar Hein mij
tegelijkertijd schreef, dat je nu aan het beteren bent, durf ik me verbeelden, dat een
kort bewijs van belangstellende hartelijkheid je welkom kan zijn.
Ik heb je altijd gezien, (zooals ik mezelf óók weet te zijn) als iemand, die nooit het
allerdiepste besef van je eigen bestaan kunt kwijtraken, en zulke menschen zijn,
meen ik,
[1:2]
voorbestemd om stok-oud te worden, in het volle bezit van hun eigen Zelf, dat kijkt
en nagaat en voelt. En ik behoef dus niet tegen je te zeggen: ‘houd je sterk!’, want
dat doe je al, ook zonder dat ik het zeg.
Maar wèl wensch ik je toe, dat je niet al te lang meer in je bed zult behoeven te
blijven, zoodat je weer spoedig op je atelier kunt zitten met je kwast, of je etsnaald,
of een mooi boek.
Om je een moment van afleiding te bezorgen, sluit ik hierbij in de reproductie van
[1:3]
een fotografie op de kermis te 's Hertogenbosch gemaakt (in 1890 of '91) en waar
je Diepenbrock, DerKinderen Hein en mij op ziet.
Ik kan me niet herinneren of je dat afbeeldsel van ons vieren wel eens gezien
hebt, ik liet er een aantal reproductie's van maken, omdat het origineel wat verbleeken
ging.
Nu, allerbeste Wim, dat je maar gauw weer heelemaal in orde moogt zijn!
Bronchitis is (het is wel een schrale troost, maar het is er tóch een) wanneer ze
chronisch is geworden, niet
[1:4]
gevaarlijk meer. Wij weten dit o.a. van onze schoonzuster, (de vrouw van Jeanne's
broer) (die bij de geboorte van haar kind aan nierziekte bezweek) maar die van haar
kinderjaren elk jaar aan bronchitis had geleden, maar die elke keer weer opknapte
en het dus als een gewoon verschijnsel beschouwde.
Nu, beste Wim, ontvang met Marie, hartelijke handen van ons allen en oprechte
wenschen voor je spoedige algeheele beterschap!
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Je
Willem

Isaac Israels aan Willem Witsen en Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: [26 november 1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
d. Haag
Zondag
Kom jelui Donderd. of Vrijdag vast opzoeken, was al eerder gekomen doch moest
hier wachten op mijn bagage enz. Ik hoor daar juist v. Correa dat Wim ziek was,
wist er niets van, hoop hem beter te vinden. Ik ben nogal tevreden over mijn reis
enfin vertel jelui er wel alles van.
Tot spoedig.
Hartelijke groeten van
II

Maurits Benjamin Mendes da Costa aan Maria Augusta
Witsen-Schorr
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 5 december 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Mendes da Costa, Amsterdam]
v.h. 5.12.'22.
Beste Marie,
als je een oogenblik tijd hebt, wil je dan zoo lief wezen me met een enkel woord
in te lichten omtrent Wim's toestand.
Onlangs vernam ik van Chap dat hij, behalve bronchitis, ook nog sukkelde met
of aan een been; en Zondag vertelde Hein me dat hij naar het Maria-paviljoen was
getransporteerd.
[1:2]
Treurig voor hem en voor jou; maar het is een troost te weten dat hij daar goed
wordt verzorgd.
Dat het mij onmogelijk is, wanneer dan ook, hem op te zoeken weten jullie beiden;
en ook dat ik van harte deel in zijn en jouw leed. - Geef hem vooral mijn groeten.
Met veel liefs,
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je
MBMendesdaCosta

Isaac Israels aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: [13 december 1922]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
Woensdag
Beste M., deze week kan ik niet te Amst. komen maar ik kom zeker Dinsdag a.s.,
ben je er dan dan kom ik bij je om 2 uur zoowat. Ik hoor dat 't beter gaat met Wim
gelukkig!
Always yours
Isaac

Charles Marius van Deventer aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 20 december 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
bov.

Valeriusstraat 58

20-12-22

Beste Wim,
Hein bracht me je verzoek over, en ik ben zeer verheugd, dat je de opgewektheid
hebt om bezoek te ontvangen. Maar, waarde vriend, het is beter dat ik nog wat
wacht. Ik ben nog altijd verkouden, en al ga ik weer uit, en zelfs over een paar dagen
de stad uit, ik ben slecht gezelschap voor een patient, te meer nog, wijl
[1:2]
mijn doofheid extra-sterk is, en ik met mijn verkouden neus vlak bij je zou moeten
komen om iets van je te verstaan. Laat ik dus wachten tot ik terug ben van de reis;
dan ben jij ook wat aangesterkt en behoef je je niet zoo in te spannen.
Tot ziens dus in het nieuwe jaar.
Met hartelijken groet, ook aan je vrouw
je oude vriend
Chap

[1:3]
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Ik schreef een paar maal aan Jakob, maar kreeg geen antwoord.

Arthur François Emile van Schendel aan Willem Witsen
Plaats: Rapallo
Datum: 22 december 1922
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Rapallo 22 Dec. 1922
Villa Rossi
Beste Wim,
Wat is dat voor bericht dat ik vanmorgen van Willem kreeg, alweer bronchitis en
nu zoo lang. Zorg maar dat je gauw goed genoeg bent om te reizen en kom dan
hier, de zon maakt je dan dadelijk heelemaal frisch. Als je dan absoluut in Amsterdam
veel geld wilt uitgeven kan je daar 's zomers naar toe gaan. Willem schrijft dat je
eerst tegen April
[1:2]
denkt te komen, maar dan heb je nog drie maanden mist, regen en vorst voor je,
en dan vindt je hier het begin van den zomer. Je moet eerder komen, in Jan. of
February.
De makkelijkste reis is over Duitschland, je kunt dan van Francfort tot Basel in
slaapwagen slapen, en het is ook de kortste weg naar Genua. Van de twee Ital.
riviera's is de Riv. di Ponente gemiddeld 2 graden warmer, maar hier, aan de Riv.
Levanto, zuid van Genua, waait het minder, en het is er ook veel mooier. Ik ken nu
bijna alle plaatsen langs deze kust, en als
[1:3]
je wilt zal ik eens uitvoerig opschrijven wat ik ervan weet, maar ik geloof dat Rapallo
en S. Margherita de beste zijn, vooral ook omdat je hier weinig zieken ontmoet. De
vreemdelingen zijn allen menschen zooals jij, die niet tegen de noordelijke
vochtigheid kunnen en dan tegen Mei weer wegtrekken. Als je even laat weten
hoeveel de pensionsprijs moet zijn, dan vinden wij wel wat goeds voor je. Voor een
4 gld. vindt je al iets heel goeds, hoogere prijzen, en die zijn dan véél hooger, zijn
voor luxe-hotels. Schrijf maar gauw wanneer je komt.
Annie en de kinderen maken het goed.
[1:4]
Kennie en Sjeu gaan opgewekt naar school en doen al of ze Italianen zijn.
Wij hebben al sedert drie dagen regen, dan zwelt het stroompje beneden ons in
eens dat je het hier hoort bruisen. Maar het is altijd zoo zacht dat wij op het balcon
kunnen zitten lezen, soms is het daar zelfs te warm voor, d.w.z. in de zon.
Nu, zend nu maar gauw goede berichten, eet veel, drink matig en houd je flink.
Bedank Willem voor zijn brief.
Hartelijke groeten voor beiden en een hand
van je
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Arthur

[1923]
Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 8 januari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
sten

[den] 8

Jan. [192]3.

Beste Wim!
Zoo vast had ik mij voorgenomen U tijdens de kerstvacantie eens te bezoeken,
maar het is helaas misgeloopen! Een stevige verkoudheid hield mij in bed en bood
mij welwillend gelegenheid om wat uit te rusten. Ondertusschen - het spijt mij heel
erg dat ik nog niet eens bij je geweest ben. Tot mijn groot leedwezen hoorde ik voor
eenigen tijd - ge waart toen al een heele tijd ziek - dat ge zoo ongesteld waart. De
laatste berichten die ik hoorde waren gunstig en zoo ver[1:2]
trouw ik dat je thans weer op den weg naar beterschap bent - wat mij van harte
verheugen zou.
Ik ben van daag weer voor het eerst er uit en aan de Academie. Maar vòòr de
week eindigt hoop ik in elk geval eens een middag vrij te maken om je te bezoeken.
Wees met je vrouw van ons beide hartelijk gegroet en geloof mij
je vriend
Toon der Kinderen

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 13 januari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Gravenhage
13/1/23
Beste Wim,
Wel wat laat schrijf ik je even, maar de dagen vliegen om.
Ik ben Woensdag naar je zuster geweest, waar ik ook Erik trof. Het was een
bezoek van een uur en zeer tot mijn genoegen. Tijdens het bezoek kwam de
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Italiaansche juffrouw binnen, die echter allerminst hinderde. Het is een rustig oud
dametje, die met Erik met zachte woordjes Fransch converseert.
[1:2]
Je zuster scheen 't wel aangenaam te vinden, dat ik van mijn bezoek kwam vertellen
en ik heb 'r beloofd 't een volgenden keer weder te doen.
Ik heb haar van je bezwaren verteld om bij een bezoek harerzijds anderen te
beletten te komen en je advies aan haar, om niet meer naar Amsterdam te verhuizen
en te wachten tot je bij haar komt logeeren, als je komt teekenen in
[1:3]
't voorjaar. Met mij verlangt ze er zoo naar, dat je met eten doorgaat, b.v. met de
oesters.
Uit haar hoofd is anders nog niet weg de spijt, dat ze je niet bij zich heeft om je
te verplegen.
Ze informeerde, met Erik, of ik lang bij je geweest was. Vooral Erik was een
oogenblik inquisitoriaal - hij houdt heel veel van je! - Hij keek daarbij erg slim
[1:4]
en ik hoop, dat ze niet tot concrete gedachten zijn gekomen.
Erg bemoedigend was voor mij de kaart van Pam, die je wel van me bedanken
moet.
Ik heb je zuster nog kunnen pleizieren met het portret van Peronne en Constance
in padvinderscostuum, gemaakt te Los Angelos en 't onderschrift: Twee Haagsche
meisjes (volgen de namen) die per Ford-auto een reis om de wereld doen. 't Portret
stond in de Telegraaf.
[2:5]
Volgens je zuster gaan ze misschien nog wel naar Indië, maar zeker niet naar
Zuid-Amerika, waar 't peperduur is en de bosschen zoo dicht en donker zijn, dat ze
er de vogels toch niet zouden kunnen filmen. Ze doen dit nu - of gaan dit nu doen
- in N. Amerika. Ze zijn alleen de woestijn doorgetrokken om naar S. Francisco te
komen en moesten zich eens uit 't zand graven, hebben overal hulp ondervonden,
ook van de Indianen, in wier dorpen ze mede dansten. Ze doen
[2:6]
vergeefs moeite op eenigerlei wijze geld te verdienen, maar dit lukt niet. Er is niets
los te krijgen.
Nu, beste Wim, ik kom weer eens gauw en mocht 't zijn, dat ik intusschen nog
eens voor dienst in Amsterdam kom - ik ben dan niet alleen vermoedelijk - en kan
ik 't met een trammetje doen, dan kom ik óók nog even bij je aan.
Hartelijken groet, ook aan Marie en van Marie en Jan
je
Jan

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Augusta Maria
Witsen-Schorr
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Plaats: [Den Haag]
Datum: 25 januari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
25 Januari 1923
Beste Marie,
Hartelijk en nogmaals hartelijk dank voor je brief met het prettige bericht. We
maakten ons natuurlijk hier heel ongerust over zijn toestand, maar hij is inwendig
sterk, door zijn onbewuste levenswil en zijn forsche spierkracht, en nu hij, tot onze
groote vreugd, weer in de stijgende lijn is gekomen, zal hij natuurlijk wel weer zoetjes
aan opknappen en geheel de vroegere worden. Want hij
[1:2]
is een jaar jonger dan ik, en voor mij dus altijd nog in de kracht van zijn leven. Zijn
Vader, dien ik eens mocht ontmoeten zag er lang niet zoo stevig uit als hij, en is
tóch over de 80 geworden, terwijl hij naar het uiterlijk te oordeelen een goede zestiger
leek.
Dus wees door ons allen, die nu weer blij van harte zijn, oprecht gelukgewenscht.
Alles sal rech kom, zooals de Zuid-Afrikaners, meen ik zeggen.
Met hartel. groeten en dank van Jeanne, Jacqueline en mezelf
je
Willem
[1:3]
Ik heb Wim zelf ook geschreven, naar ik me verbeeld, een luchtigen gezelligen brief!

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 25 januari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
25 Januari '23
Beste Wim,
Zooeven kreeg ik met de zelfde post, van Marie en van Hein bericht dat je een
klein beetje opknapte, want dat je weer eens uit je bed op een stoel kondt komen,
en eenigen tijd zitten. En dat gelukkige bericht heeft me zoo opgewekt, dat ik er toe
komen kan, je wat te schrijven, wat ik tot dusver niet durfde te doen. Want ik dacht,
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Wim, die plat te bed moet liggen, zonder dat hij eet, zal zich waarschijnlijk maar
bitter weinig interesseeren voor
[1:2]
mijn geklets: 't is zelfs de vraag, of hij lust kan voelen, om er zelf een oog in te slaan,
of het zich te laten voorlezen. Maar nu je tot de groote vreugde van Jeanne, zoowel
als van mezelf, weer eenigszins de gewone Wim kunt gaan worden, die belang kan
stellen in het een en ander, nu vat ik moed, om je het een en ander te laten weten,
waar je waarschijnlijk om glimlachen zult.
Je weet, hoe weinig geschikt ik ben voor vergaderingen - of andere officiëele
plechtigheden, maar een poos geleden kreeg ik van den burgemeester hier, Mr.
Patijn, een uitnoodiging om toe te treden tot een commissie
[1:3]
van letterkundigen, onder zijn presidium, die beraadslagen moet, hoe de
letterkundigen van den Haag H.M. De Koningin zullen vieren bij de gelegenheid van
het a.s. regeeringsjubileum. Ik moest natuurlijk wel aannemen, maar gelukkig behoort
Jeanne oòk tot de genoodigden, en zoo zitten we dan nu van tijd tot tijd, nu eens in
Burgemeester's Kamer, dan weer ergens anders in een gemeentegebouw, met een
massa andere menschen, en vergaderen. De Burgemeester is, gelukkig, een
makkelijk en aangenaam mensch, die, ik zit nog al dicht bij hem, als de andere
heeren het onderling niet eens kunnen worden, wel eens
[1:4]
naar mijn opinie vraagt, omdat ik meestal zwijg en me niet in de discussie meng.
En de paar keeren, dat hij mij om mijn opinie vroeg, en ik deze gezegd had, bleek
hij het met me eens te zijn, en stelde dan aan de vergadering voor wat ik gezegd
had, en dan werd dit aangenomen natuurlijk, omdat de burgemeester het wou. En
ik had dan inwendig pleizier, omdat ik mij nu kon verbeelden, niet zóó dom te zijn
in die praktische dingen, als ik wel eens denk, dat ik ben.
Nu, beste Wim, hartelijk wenschen we allen, dat je hoe langer hoe meer aan
moogt sterken, en over een poosje weer geheel de oude worden!
Met vriendschappelijke handen en groeten van Jeanne, Jacqueline en mezelf,
als altijd, je
Willem

Jan Pieter Veth aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Bussum
Datum: 28 januari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 28 Jan. '23
Lieve Marie,
Ik denk er aldoor over, hoe het Wim mag gaan, maar ik kan onmogelijk uit mijn
werk loopen om hem eens in het ziekenhuis te bezoeken. Ik zit te vast aan honderd
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dingen. Zou je me eens met een enkel woord kunnen melden of de patient goed
vooruit gaat? Ik wensch het zoozeer.
Met hartelijke groeten ook van Anna
t.t.
J.V.

Maria Joseph Franciscus Peter Hubertus Erens aan Willem Witsen
Plaats: Heihof (bij Heerlen)
Datum: 5 februari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Heihof bij Heerlen 5 Febr. 23
Beste Wim,
Door Chap kwam ik je juiste adres te weten. Ik had je anders al lang geschreven,
omdat ik van je ziekte of tijdelijk onwelzijn had vernomen. Chap schrijft mij nu de
heugelijke tijding, dat de ziekte is geweken. Zoo ga je nu een blijde lente tegemoet
en zul je spoedig je vroegere krachten hebben herwonnen. Je bent stellig wel een
van de stevigste en meest weerstandsvolle van de oude vrienden en al moest ik je
ziekte betreuren ik maakte mij niet al te ongerust, overtuigd zijnde, dat je het met
gemak zoudt winnen van de kwaal. Veroorloof mij je nu geluk te wenschen met het
herstel. Ik hoop dat
[1:2]
de Zusters je goed verpleegd hebben. In dat opzicht kun je het goed en slecht treffen.
Je behoeft niet te denken, dat je alléén over je gezondheid te klagen hebt. Ik ook
kan niet bizonder er op roemen. Dikwijls ben ik door rheumatiek geplaagd en het
schijnt, dat, wat men ook aanwendt, niets daartegen helpt. Het komt altijd onverwacht
op en zoo is men huiverig het een of ander te ondernemen. Chap schijnt het bizonder
goed te maken en werkt veel. Isaac, geloof ik, is ook nog goed ter been en heeft
het werk nog niet opgegeven. Daarentegen hoorde ik een paar jaar geleden, dat
Breitner niet meer werken kan. In hoever dat dat juist is? Van Willem hoorde ik
[1:3]
eenigen tijd niets meer. Ik hoop dat hij niet ziek is. Hij scheen anders nog hard te
werken.
Eenige weken geleden ben ik met mijne vrouw een paar dagen in Luxemburg
geweest, om daar een woning te zoeken, maar te vergeefs. Ook daar is woningnood.
Het leven is er ook duurder geworden dan het nu in België is, alhoewel dat vroeger
niet het geval was en toch is het er nog goedkooper wegens de valuta dan hier in
Limburg. Het gebied van de kolenmijnen hier is in veel opzichten niet erg aanlokkelijk,
daarenboven is er hier gebrek aan drinkwater. Doch je zult zeggen: overal is er wat
en zoo denk ik ook maar voorloopig en ga maar door zooveel mogelijk met het werk
en lectuur. Balzac dien ik in de laatste weken nog al gelezen heb, valt me
[1:4]
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meer en meer tegen. Wel is hij een groot psycholoog maar zijn schrijfwijze is somtijds
ridicuul. Dan is Flaubert toch een heel ander artiest. Zelfs Dickens is als zoodanig
tien maal beter. De nieuwere Franschen zijn treurig. Wat zou het prettig wezen als
men, zooals vroeger, over al die dingen nog eens zijn meening kon zeggen. Nu
moet men ze opschrijven voor een courant of tijdschrift. Misschien is dat toch beter,
want zoo worden de gedachten vastgelegd. Vroeger dacht men genoeg te hebben
gedaan, als men het in een koffiehuis had verkondigd.
Wees overtuigd van mijn blijdschap over je beterschap
en ontvang met Mevrouw Witsen de groeten van mijne vrouw en mij.
t.t.
F. Erens

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: 13 februari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Rijksacademie, Amsterdam]
[den] 13 Februari [192]3
Beste Wim!
Hierbij zend ik je de zes litho's. Een lange brief schrijf ik er maar niet bij; dat zou
maar uitstel geven. Ik stelde het op prijs je Zondag weer eens te kunnen bezoeken.
Help mede dat de goede berichten, die ik over je herstel hoor, steeds beter worden.
Hartelijk gegroet met Mevr. Witsen ook namens mijn vrouw
je vriend
Toon.

Willem Bastiaan Tholen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag
Datum: 15 februari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag 15 Fbr. 23
Beste Willem,
Ik had wel gehoord dat je ziek was geweest en in het zieken huis verpleegd, maar
daarna alléén dat je weer thuis was en op de betere weg. Ik dacht toen dat je
krachtige lichaam zich wel gauw zou herstellen en zag je in mijn voorstelling in je
atelier of in Arti een partijtje makende. - Het was mij dus groot leed door je zoon het
tegendeel te hooren, dat je nog
[1:2]
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steeds niet beter bent en te bed. Ik stel het op prijs dat je aan mijn verjaardag hebt
gedacht en dank jou en Marie voor die vriendschappelijke herinnering met goede
wensch en je zoon W. voor het schrijven. Ik kan begrijpen zooals hij schrijft, dat je
te bed liggende, ook veel met oude herinneringen bezig bent en dat ik daarin ook
wel eens verschijn, - evenals jij dikwijls in mijn gedachten bent wanneer het verleden
naar voren komt.
Ik hoop hartelijk dat je spoedig beter moogt worden en je te kunnen zien wanneer
ik bij gelegenheid in Amsterdam kom.
Hartelijk gegroet met Marie en je zoon W., ook van mijn vrouw
je
W.B.Th.

Jan Pieter Veth aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Bussum
Datum: 20 februari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Bussum 20 Febr. '23
Lieve Marie,
Tot mijn groot leedwezen hoor ik, dat het Wim minder goed zou gaan. Doe me
het plezier en zend me, zoo mogelijk, eens gauw even een geruststellend bericht.
Ik zou komen kijken als ik weg kon, maar ik zit gebonden.
Met hartelijke groeten van ons beiden
t.t.
Janpiet

Willem Johannes Theodorus Kloos aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: 24 februari 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd De Nieuwe Gids, Den Haag]
24 Februari 1923.
Beste Wim,
Ofschoon we hier veel aan je denken, en je naam, in verband met je minder
gezonden toestand hier iederen dag met vriendschap wordt genoemd, durfde ik je
tot dusver toch niet nog weer eens te schrijven, omdat ik niet wist, of het je veel
schelen kon, dat ik je wat hooren liet. Doch van morgen schreef Hein me, dat je de
verveling wat verdreef door Dumas te lezen, en dat een brief van me je ook niet
onwelkom zou zijn, en nu neem ik maar de gelegenheid te baat, dat mijn Nieuwe
Gidswerk voor Maart klaar is, om wat tegen je te babbelen.
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[1:2]
Ten eerste dan: als we iets voor je kunnen doen, door wat te sturen uit den Haag,
zeg het dan maar aan Marie, die zal het mij dan schrijven, en dan kan je er van op
aan, dat wij het doen zullen. Maar ik ben op het oogenblik ‘entirely at a loss’, waar
je pleizier in hebt, of wat je misschien gebruiken kunnen zoudt. Maar enfin, als je je
bedenkt, dan vind je misschien wel iets, wat je eenigszins aangenaam zou kunnen
zijn.
Hein schreef mij van morgen óók, de grappige mededeeling, dat hij kortgeleden zijn
laatste haar had verloren, en ik dacht toen óók aan jou
[1:3]
en dat jij, zoowel als ik, nog lang zoover niet waren, wat mij een bewijs lijkt van
sterke levenskracht, en daarom blijf ik, in mezelf, het vaste vertrouwen houden, dat
je niet zoo sukkelend zult blijven, maar over korteren of langeren tijd weer met je
rustig-doordringende, scherpe oogen voor je ezel zult kunnen zitten, om je naam
voor de volgende geslachten [vt/vz[?] nog verder te vereeuwigen, zooals je dat je
heele leven hebt gedaan.
Ik zie je hier al ‘schmunzlen’, zooals ik dat van je ken uit vroegre tijden, maar,
heusch, Wim, menschen als jij en ik, die altijd serieus werkten en werken zullen
blijven, wij hebben het beste deel gekozen in dezen mallen
[1:4]
warboel van het leven, waar zeker de helft van de menschen uit halve idioten, dus
ontoerekenbaren bestaat, die een grooten mond opzetten en elkander van alle
kanten te lijf gaan, om de baas over de anderen te zijn. Jij hebt daar nooit aan
meegedaan, zoomin als ik, al hebben we zeer zeker onze eigen vaste opinies over
alles.
Wim, houd je flink, hier heb je een stevige hand van mijzelf, zoowel als van Jeanne
en Jacq., voor je zelf en Marie, en als ik misschien zijdelings door Hein of M. iets
van je mag hooren, dan weet ik dat mijn brief je niet embêteerde en dan schrijf ik
nog wel eens.
Met allerhartelijkste groeten en wenschen van ons allen voor jullie beiden
als altijd, je oude vriend
Willem

Isaac Israels aan Augusta Maria Witsen-Schorr
Plaats: Den Haag
Datum: [26 februari 1923]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
den Haag
Zondag
Beste M.,
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Ik telefoneerde eergister met Correa over Wim en vond dat hij niet erg optimistisch
over de toestand sprak, hij vond hem niet erg vooruit gaande, het is lam.
Ik kon in de laatste tijd niet in Amst.
[1:2]
komen wegens allerlei rompslomp hier maar jelui begrijpt wel dat dat geen
onverschilligheid van mij is. Kan ik op de een of andere manier wat doen dan weet
je wel dat je altijd op mij rekenen kunt.
Ontvangt Wim visite of vermoeit hem dat te veel? Bel mij eens op als je dezer
dagen tegen 7 uur thuis bent.
Steeds je
Isaac

Maurits Benjamin Mendes da Costa aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [21 maart] 1923
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Mendes da Costa, Amsterdam]
e

1 Lentedag 1923.
Beste Wim,
Zaterdag-avond zei Hein tegen me: ‘Hij krijgt graag brieven’, met ‘hij’ natuurlijk
jou bedoelend. Ik had hem namelijk vlak vooraf gezegd dat ik je nooit schreef en
nooit wilde schrijven, omdat ik tegenwoordig niet in staat ben opgewekte of
opwekkende epistels saam te stellen, en het tegenovergestelde daarvan je
onmogelijk aangenaam kan wezen.
Toch ga ik nu probeeren de melancholie, die voortdurend dreigt me de baas te
worden, met een flinken duw op zij te zetten en je een stuk of wat woorden te zenden,
die misschien je zullen doen glimlachen.
Maar... voordat je in Luilekkerland komt, moet je nu wel niet een rijstebrijberg,
maar toch een paar regels doorworstelen ten einde te vernemen dat de oorzaak
van mijn neerslachtigheid tweeledig is, nl. mijn stokdoofheid, die voortdurend een
drukkender last wordt, en Henri's toestand, die enorm veel oppassing en
[1:2]
zorg vereischt; immers hij is nu zoo goed als stekeblind, moet op den tast loopen,
neen hij loopt niet meer, maar schuifelt, en kan niets verstaan dan wat men hem
letter voor letter in de handpalm schrijft (een geduldwerk voor hem en ons), en
bovendien lijdt hij sedert heel lang aan vernauwing van den slokdarm met alle
aankl[xx] van dien, zoodat hij in ruim 3 maanden niet beneden is geweest.
Zie zoo! Tracht die narigheid nu maar gauw te vergeten, want je bent aan de poort
van Luilekkerland.
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Het eerst leid ik je dan binnen in de conservatorenkamer van de
Universiteitsbibliotheek, waar jij voor ettelijke jaren geleden had willen komen
schetsen.
Daar werk ik nog alle ochtenden van 10 tot 12, om drukproeven te corrigeeren
van een door mij samengestelden catalogus der handschriften van de
Remonstrantsche gemeente alhier. Ik doe dat om zoo te zeggen als ‘volontair’, want
feitelijk heb ik om de leeftijdsgrens (70 jaar) eervol ontslag gekregen, terwijl ze mij
nog één jaar daarenboven hebben toegestaan te blijven; ik ben namelijk nu 71.
[1:3]
Ik zit daar te werken met een doctor in de Nederlandsche letteren en bovendien 3
ochtenden per week met een dominee, die zich voor conservator wil bekwamen.
De doctor, Berg heet hij, heeft veel goede eigenschappen; hij werkt systematisch
en accuraat, zou voor nog zooveel niet van de eenmaal vastgestelde ‘norm’ afwijken
en heeft een uitstekend geheugen, maar... hij is een echte provinciaal zonder een
greintje artisticiteit.
Nu heeft een poos geleden de bibliotheek den aankoop gedaan van een heel
mooie collectie brieven van beroemde (en ook minder beroemde) menschen,
waaronder ook van tooneel-artisten, alle buitenlandsche.
Het heele zoodje moet door die twee heeren worden gecatalogiseerd, en als ze
dan een onderteekening niet kunnen lezen, vragen ze het mij; vaak gelukt het mij
dan den naam te ontcijferen.
Laatst vroeg Berg mij of ik veel met tooneel-artisten had omgegaan!
Je begrijpt dat ik in een lach schoot; en ter verklaring van dien lach vertelde ik
hem van Nol. ‘Maar’ voegde ik er aanstonds bij ‘die meneer Ising was een
uitzondering op den regel’.
[1:4]

Berg: ‘Op welken regel?’
Ik: ‘Dat ze zwaar liegen.’
En toen vertelde ik hem een geval met Chrispijn. Nu moet je weten dat aan het
tooneel de gewoonte is te zeggen: ‘die-en-die liegt nog erger dan Chrispijn’.
Die Chrispijn dan kwam zoowat 22 jaar geleden mij vragen of ik hem een dienst
wilde bewijzen, namelijk mijn opinie zeggen over een boekje dat hij onder handen
had.
Toen we klaar waren met daarover te praten, komt John van Geuns, - die op dit
moment voor de Koninklijke Petroleum Maatschappij in Amerika reist, met zijn vrouw,
de dochter van wijlen Du Chattel, - de kamer binnen.
Van Geuns begon iets te vertellen van wat zekere acteur hem over een ander
had gezegd.
En toen zei ik, die Chrispijn niet kan uitstaan, het volgende:
‘Dat moet je niet gelooven. Aan het tooneel heerscht de gewoonte juist het
tegenovergestelde te zeggen van wat men meent. Is het niet zoo meneer Chrispijn?’
Tableau!
[2:5]
Berg en de dominee zaten te schudden van het lachen.
Misschien heb ik jou nu ook wel een prettig oogenblikje bezorgd. - Zoo ja, dan is
mijn doel bereikt.
Natuurlijk hoef ik je niet te zeggen dat ik je het allerbeste toewensch en als het
mogelijk is een spoedig herstel.
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Geef Marie mijn hartelijke groeten en neem zelf in gedachte een flinken handdruk
aan van
je
Mau.
o.

P.S. Ik frankeer dezen brief met een ‘luchtpost’-zegel. Met 1 Jan. is dat soort voor
de luchtpost buiten gebruik gesteld, maar uit zuinigheid mogen ze op gewone brieven
worden gebruikt.

[niet gedateerd]
Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice
Merk gemakshalve je bord, aan twee kanten
dan kunnen we ons niet vergissen en [zoo[?] de afkortingen
K: koning
D: dame
L: raadsheer (looper)
P: paard
T: toren
Ik dacht dat we hadden afgesproken den Koningspion.
Jouw laatste zet is dus L f 1 - b 5
antw: L f 8 - b 5
t.t.
MBauer

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice

Stand van wit

idem van

Wit

Zwart
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Dc4

Df7

Kc1

Kc8

Td1

Te8
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Zoo is het dan goed en aan mij de zet? Dan doe ik:
a3-a4
mB.

Marius Bauer aan Willem Witsen
Plaats: Bussum
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik was in den Haag vandaar dat ik je nu eerst antwoord.
Dat je de koningin wilde verbaasde me, ik had het er juist op willen aansturen,
om zoodoende eenig overwicht te krijgen. We staan nu zoo wat gelijk.
Hoogstwaarschijnlijk zal geen pion de overkant kunnen bereiken. 't Zou remise
worden hoewel ik met twee stukken altijd meer kans houd 't tot een goed einde te
brengen. Gaarne wil ik weer een spel doen.
t.t.
MB
Zondag. Bussum

Gerrit Willem Dijsselhof aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: onbekend
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Donderdag middag
Witsen, ik vind het heel beroerd maar ik kan niet bij je komen nu, en ik wist het niet
vooruit. Je moet er niet boos om worden want ik kan het niet helpen. Bepaal nu een
andere tijd, dan kom ik.
Salut
Dijs.

Jacobus van Looy aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: jaar onbekend, maand mogelijk december?
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice!
'k Wilde edel, streng, zijn, wel altijd!
‘God zegene Zijn Majesteit,’
Dacht ik: toen ik door Hem ontving
Een handig ingebakerd ding:
Zijn vorst'lijk oog had goed gezien,
Hij denkt voor vijf, en voelt voor tien.
‘Wat brave Vorst!!’, juichde ik: Hoezee!!
Ik..... ik, ontving een pince-nez.
Och, was in elken staat zoo'n Vorst;
Met zulk een hoofd, met zulk een borst!
Mij dunkt, men zag dan; - welk een heer!
Niet één myope of éénglas meer!
Artist en beursman, hoed en pet,
Elk droeg om strijd een fijn lorgnet;
Maar,.. 't spreekwoord bleek niet enkel schijn.
Hoe éénoog zelfs kan koning zijn.
'Schoon ik 't kostbaar ding graag hebben wil,
Had 'k, liever nog, een zwakker bril,
Hoe 't ook flatteert, 't laat mij geen keus,
Want... 't glijdt mij telkens van den neus.

[1:2]
'k Neem dankbaar dus, ook 't aanbod aan,
'k Zal Maandag eens naar Schokking gaan.
En kijken of er in zijn kas,
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Niet één is, goed en juist van pas.

Door je geestige versregels vaardig geworden, is dit als van zelf tot stand gekomen.
Zie dus s.v.p. niet naar fouten, etc.
Je intusschen hartelijk dank zeggende:
t. à t.
J van Looy

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice.
Op 't oogenblik wordt ik vervolgd, vrij onverwachts, voor een oude nog al groote
schuld. Weet je niemand die iets van me zou willen koopen, en gaauw.
Je weet we spraken er laatst over. Schrijf me spoedig.
Na groeten
t.t.
GHBreitner.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[tekening met kleurannotaties]
Amice.
Deze schets groot [laag schuin streepje] 117 - [idem] 1.50 M. uit de zelfde tijd
zoowat als het jongetje van Neijenhoff, zou ik wel willen verkoopen voor bijv. 350
of liever nog f 400, en als 't kan voor 15 Juni.
Ik ben er nog al aan gehecht dus doe ik het niet graag, maar ik moet het toch
eens kwijt.
Na groeten
t.t.
GHBreitner

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: onbekend
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Het heeft mij zeer gespeten dat ik niet 't huis was toen je kwam. Ik was dien dag
juist naar het kasteel De Haar bij Harmelen. Morgen ga ik uit de stad, maar ik hoop
dat je weder eens gaauw hier komt want ik wilde je graag eens hooren over mijn
groote schilderij dat ik nu weer 't huis heb.
Na groeten
t.t.
GHBreitner.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [na 1907]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Je moet mij excuseeren dat ik gisteren niet gekomen ben. Ik was niet erg lekker
en ben daarom maar thuis gebleven.
Met vele groeten ook aan je vrouw
t.t.
GHBreitner

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Ik ben zoo verschrikkelijk verkouden dat ik liever niet uit ga. Wil je komen eten
dan zul je Marie plezier doen. Als je komt zorg dan dat je om kwart over zessen
uiterlijk hier ben.
Na groeten
t.t.
GHBreitner.

J.F. van Royen aan Willem Witsen
Plaats: Den Haag

Willem Witsen, Volledige briefwisseling

Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
's Grav. Maandagavond
Beste Mijnheer Witsen,
Thuis komende hoor ik van mijn vrouw, dat U beiden vanavond zoudt komen. Ik
ben echter, zeer tot mijn spijt, juist vanavond verhinderd. Zoudt het U even goed
schikken, morgen avond te komen; dan ben ik vrij en thuis. Mocht U niet kunnen,
morgen, dan hopen we toch dat U vanavond komt; al moet ik dan het voorrecht
missen U te zien, en te spreken, mijn vrouw heeft dat dan toch.
Met onze beste groeten
G.d.U.,
VanRoyen
[1:2]
Den Heer W. Witsen
t.h.v. Mevr. Arntzenius
Koninginnegracht

Antonius Johannes Derkinderen aan Willem Witsen
Plaats: Siena
Datum: [1888?]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Siena
Zaterdag middag.
Beste Wim,
Ik ontving zoo even in een brief van Molkenboer het volgende korte bericht: ‘men
zegt dat Tholen hier in de stad komt wonen, en leelijk aan 't sukkelen zijn moet met
zijn gezondheid’.
Dat ziet er zeer ernstig uit en heeft mij werkelijk doen schrikken. Is het waar? Doe
mij het pleizier en schrijf mij, al is het ook slechts op een briefkaart, poste restante
Florence, wat hier van is.
't Is vreemd, wanneer er wezenlijk wat te schrijven is, wat een brief dan gauw
begonnen en voltooid is. 't Ontbrak mij tot heden aan alle inspiratie om te schrijven.
Wat zal ik bladzijden vullen met onvolmaaktheden over Michel Angelo, Fra Angelico,
Giotto, Rafaël. Ik heb veel gevoeld, veel genoten, veel gedacht in den laatsten tijd,
daar aan heeft 't niet gelegen. Maar juist daarom wilde ik jullie over dat alles niet
schrijven of 't moest iets goeds zijn. Doch ik heb daarvoor dagen van overdenking
noodig, die
[1:2]
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door het vele wat te zien is, en door de eischen mijner gezondheid, weer niet
disponibel zijn.
Ik maak je geen excuses omdat ik niet geschreven heb: Ik hoop dat we elkaar
wat beginnen te kennen. Ik had geen lust, dus ook geen macht om je goed te
schrijven, daarom schreef ik niet. De tijding over Tholen heeft me getroffen: heb de
goedheid en doe mij per omgaande weten wat ik in dit bericht voor waar houden
moet.
Spoedig hoop ik jullie allen te ontmoeten. Ik breng een goede collectie fotografieën
mee, waardoor wij allen genieten zullen.
Hartelijke groet aan Uw Papa, en zuster, vooral ook aan de Heer en Mevrouw
Arntzenius. Aan Tholen en Koba verzend ik tegelijk met deze een brief. Ik had hen
zoo goed willen schrijven - 't is mij echter niet gelukt. Nu we zullen hoop ik nog
gelegenheid genoeg hebben elkaar te spreken.
t.t.
Toon
adres: Poste restante Florence
[1:3]
In den bewusten brief schrijft Molkenboer ook over de ets waarna Veth hem gevraagd
heeft voor het Album. Dat is zeker die, die in den Haag was. Ik had beter gevonden
hem rustig in de kast te laten. Ik laat jullie in dit geval nog de beslissing. Ge hebt er
recht op. Vindt Ge het noodig hem op te nemen, ik heb aan Molkenboer geschreven,
waar hij de plaat vinden kan, en die zal hem aan Veth op zenden. Ik ben een slecht
President geweest, hè? Ik vertrouw echter, dat jullie beide 't samen goed af gekunnen
hebt.
Een hand van
je vriend
Toon

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [tussen 1893 en 1899, winter]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
[briefhoofd Lauriergracht 8]
Amice,
Ik vernam van Nol dat ge u tegenwoordig speciaal bezig houdt met vergrootingen.
Ik zou je wel willen vragen als je soms een stuk heidegrond (voorgrond) voor me
had, zou ik je zeer dankbaar zijn. Ik ben naml. aan een schilderij bezig met groote
voorgrond. Je hebt het misschien wel gezien, met die artillerie er op. Het moet een
eenvoudig opglooiende grond, zonder veel tierelantijntjes van zand - etc., niets
anders dan heide.
Na hartelijke groeten. Ik hoop dat je het daar in Ede warm kunt stoken. Op mijn
atelier is 't zeer koud.
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t.t.
GHBreitner.

G.H. Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Zou de man waar je me over hebt gesproken mij niet voor f 500.- een van de
japansche vrouwtjes willen afkoopen, die je bij gezien hebt. Niet die van Wisselingh.]
(want ik moet erg veel betalen), of bij[v[?] die groote teekening met de 4 vrouwen,
die ik in den Haag had, op de teekenmaatschappij. Dat is toch veel beter dan dat
[h[?]ij me f 1000 geeft om naar London te gaan. Want het is natuurlijk nog zeer de
vraag of ik er iets van maak.
Na groeten
t.t.
GHBreitner.
[1:2]
Dit is de laatste waar ik aan bezig ben. 56 - 58.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [tussen 1893 en 1899]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Het spijt mij zeer dat je niet eens bij mij zijt geweest, zooals je me beloofd had.
Doe me het genoegen en zend me per omgaande Post de f 10.- terug als je ze ten
minste missen kunt.
Ik zit er zelf om verlegen, anders zou ik je er niet om vragen.
Na Groeten
t.t.
GHBreitner.
Lauriergracht. 8

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: onbekend
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Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim, wat ben je toch een vijand van je zelven en een kind, omdat je
schilderijtje zoo slecht hangt, ga je 't slecht vinden. Ik geloof niet, dat je er onder
geleden hebt, maar het zou veel genoegelijker voor je zijn, als je eens een tijdje niet
op expozities kwam. Hoe moet ik mij verklaren, dat je die twee portretten van Veth
niet erg dor vindt, vreeselijk-ingehoûen imitaties van alles wat er kan geweest zijn,
en zoo ook de koppen imitaties van koppen. De beide gouden portretten die jij hebt
gemaakt, de geel-gouden van jezelf, de brons-gouden of goud-bronzen Martha, wat
is dat alleen gedistingueerd en het begin van
[1:2]
iets, dat verre, verre boven en buiten het werk van Veth ligt. Ik voel altijd, dat het
werk van Veth niets is. C'est la Mort. Niet sinistre, lugubre, macabre. Alleen maar
het levenlooze, het niet begrijpen van de levens-uitdrukking, maar dit verholpen
door bizonder oplettend en (met den sterken wil van iemand die precies weet dat
hij dàt nu doen moet en anders niet zijn, maar daar nooit over praat) accuraat
weergeven van het masker, dat vóór hem zit. Veth kan maar in een richting gaan,
de accuratesse en daar kan hij nooit boven komen. Nu is die accuratesse wel te
apprecieeren, maar het is toch iets zeer relatiefs op een exp.
Dag Wim
t.t.
Jan

Johanna Peau en Marianne (Macha) van Veenendaal aan Willem
Witsen
Plaats: onbekend
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Aan den Jubilaris onze hartelijke gelukwenschen zonder deftigheid, zonder banaliteit.
Dat hij den inhoud van hierstaand mandje verorbere tot zijn heil, ons genoegen en
tot minzamen steun van het heerlijk zoet-zuur, hem bereid door de vaardige handen
zijner vaardige huisvrouw.
Johanna en
Macha

Johanna Peau aan Willem Witsen
Plaats: onbekend
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Aan Willem Witsen, mijn hartelijke dank voor de prachtige bezending! Een echte
verrassing, zoo heerlijk veel in dat pakket!
Wat een rijke verzameling portretten toch en wat zijn er bij zoo goed gelukt. Dat
eene, Marie, de zonnebloemen en ik, zoo alleraardigst! Ja, als Jehaan het nu den
schilder eens kon uitdrukken, hoe zij het alles wel vindt; maar
[1:2]
o, wee, daar durft zij heelemaal niet aan te beginnen; en daarom maar met snelheid
een einde gemaakt aan dit haar armzalig epistel, dat haar nu al heel banaal en
onmogelijk toelijkt.
Johanna

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1891-1893]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1127

[1:1]
Mijn heele lieve lieve Bebpy, tot morgen: Bebpy kom je morgen bij je Pim? - mijn
lieveling, 'k heb geen minuut tijd - verbeeld je dat 'k daar gemerkt heb dat 'k me 'n
week vergist heb: 'k dacht n.l. dat 'k nog 'n week den tijd had voor de kunst
beschouwing in Arti en de inzending is morgen - en 'k ben gisteren pas begonnen
aan 'n teekening! Bebpy-lief, dankje wel voor dat prettige mandje, wat 'n aardige
kleurtjes - 't was zoo heerlijk - van mijn Beb.
Dag mijn lieveling, krijg je dit nog van avond?
Je eigen
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1891-93?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1133

[1:1]
[briefhoofd Mij. Arti et Amicitiae, Amsterdam]
Lieve Beb 'k ben vanmiddag bij mijn vader geweest en hoorde [daar[?] dat hij op
Ewijkshoeve is en ziek, ik ben toen even op 't Singel geweest om je te zeggen dat
'k morgen niet gaan kon uit gebrek aan cash - sprak Marie even - maar op straat
bedacht 'k me in eens om bij Van Gogh te gaan en hem om voorschot te vragen hij gaf 't dadelijk zoodat lieve Beb mijn lieveling mijn Bebpy - Pim je morgen ochtend
om half acht aan 't station Weesperpoort hoopt te zien.
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Dag Beb, in haast geschreven
je
Pim

Willem Witsen aan Elizabeth van Vloten
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [1892-93?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1149

[1:1]
Saterdag avond
Mijn liefste kleine meisje 'k heb 't zoo vreeselijk druk met alles - zal je wel vertellen.
Kom morgen ochtend bij mij als je kunt, voór elven of vroeger en als je niet kunt
kom 'k je halen bij Marie Wandscheer tegen half twee of twee uur.
'k Schrijf dit maar naar Haarlem ofschoon 'k niet weet of je misschien hier bent maar 'k denk dat je in 't laatste geval van zelf wel bij me komen zult.
Dag lieveling dag mijn Beb
je eigen jongen,
Pim

H.J. (Johan, ‘Doris’) van 't Hoff aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag?]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Beste Wim,
Wat heeft dat nu beroerd getroffen, dat ik je gisteren zoo moest teleurstellen, al
heb je het zeer te waardeeren gezelschap van Jan gehad. Het was een
samenspreking met een paar lui, die reeds lang verschoven was en over dingen
liep, waar ik me moeielijk aan onttrekken kon. Om kwart voór twaalf kwam ik pas
thuis en hoorde toen dat je met een rijtuig opgestapt was. Ik had een kleine hoop,
dat je zoudt blijven logeeren. - Het is gisteren anders toch een roezigen dag geweest,
waar je niet veel aan gehad hebt en ik geloof, dat je het juist zoo bizonder noodig
hadt. Dit is de [ruwe[?] loop van het leven, waarin we allemaal worden meêgeslingerd.
Je zoudt dan zoo graag eens uit die draaimolen gaan, om eens rust te nemen voor
elkaar, maar dan wordt je op eens weêr medegesleurd.
Ik hoop hartelijk, dat je 't Maandag beter zult hebben (we hebben je belofte, dus
daarop reken ik). Ik zal er voor zorgen dien geheelen dag tot je beschikking te zijn.
Probeer nu maar weêr met moed aan 't werk te gaan, ook al gaat 't niet gauw genoeg
naar je zin.
[1:2]
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Want daaraan, en aan je kinderen zul je toch het weinigje levensgenot, dat voor je
weggelegd is, moeten ontleenen. 't Gaat niet aan daarmeê al of niet tevreê te zijn,
't is een fatum, waar je je aan onderwerpen moet en ook wel kunt met jouw wilskracht,
op straffe van anders te vergaan.
Kom zeker Maandag en zoo dikwijls als je wilt en als ik tijd heb, kom ik misschien
s' avonds nog wel eens een uurtje met je praten. Ik kom dan meer onverwacht in
de hoop je in de twee steden te treffen.
Dag Wim!
[je[?]
Doris

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstr. 5.
Beste Wim, Zondagnacht ben ik met den koffer behouden aangeland. Marie was
er al verrukt over (ik heb alles nog eens uitgepakt), maar gisteravond is het de groote
avond geweest, toen ik, nadat we Jans wat vroeg naar bed hadden gezonden,
achtereenvolgens evenals Zondag alles aantrok. Marie kon er niet over uit, over al
de pracht en ook ik was er zenuwachtig van, want 't werd waarlijk embarras de choix
- een toestand, waar ik nog nooit in geweest was, ten opzichte van mijn broeken en
jassen.
We hebben toen een lange familieraad belegd, die tot bij twaalven duurde. Daarbij
is besloten, dat M. alles ontdoen zal van de etiketten,
[1:2]
wat bij de vesten en jassen makkelijk gaat, maar van de lippen der broeken is de
étiket tevens voering, zoodat daar tegelijk nieuwe stukjes voering zijn in te zetten.
De broeken zijn me verder werkelijk een ietsje te lang, wat uitkomt, daar ik een
langer lijf en korter beenen heb dan jij, zoodat ik ze tot knellens toe (in 't kruis) moet
ophalen. Om nu te voorkomen dat de broeken of dat ik inscheur, zullen we ze een
vinger breed korter maken.
Marie zit naast me vlijtig te werken. Eerst de etiketten van de lippen en
voeringlapjes er op, dan van de enkele broek, om te probeeren, een centimeter de
pijpen ingenomen en gladgestreken met een bout. Lukt dit, wat ik wel denk, want
ze doet 't heel zorgzaam
[1:3]
en netjes, dan zal ze ook de andere broeken doen (inkorten) en heeft er geen
kleeremaker bij noodig.
Daarna komt 't uitstoomen. 't Is alleen wel waar, 't bruine pak b.v. heeft geen
smetje. Alleen stel ik me voor, dat 't als 't dan terug komt een verhoogd cachet van
nieuwheid en eigendommelijkheid zal krijgen. Van de week is alles beslecht.
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Alleen van 't pak met de ruiten moet ik je slecht bescheid geven. Daar heeft de
mot tusschen de beenen gaatjes gebeten. Ik zal van avond, als Jans naar bed is,
't nog eens voor den dag halen, maar naar mijn oordeel van gisteren, was 't gepiept,
hoewel niet zoo erg als 't flanellen Egmondsche pak.
Ik heb gedacht, als ik er geen
[1:4]
gat in zie (door de gaatjes) om 't te dragen, zal ik 't je in den koffer terugzenden.
Voor Arie zou 't nog met wat stoppen heel best zijn, want 't jasje is heel goed en als
ik 't ongedragen laat hangen bij 't andere goed, wordt dit in 't voorjaar ook
aangestoken.
Ik heb anders alles zoo veel mogelijk stofvrij gemaakt en geklopt en geschuierd,
dat de gang grijs was van 't stof.
De overhemden begin ik volgende week vuil te dragen en verder geregeld. De
witte blijven dan weer voor de een of andere gelegenheid rusten. Ik dank je nog wel
eens hartelijk. Ook Marie laat je vriendelijk dankzeggen. Je hebt me voor tijden op
mijn gemak gezet en ik spaar er een massa door uit op den duur. Het is als eene
lijfrente.
Marie, die tegenwoordig ingericht is op 't dragen van bretels, heeft het groene
paar ten geschenke gekregen. Ze zitten haar heel mak[1:1]*
kelijk.
Met hartelijke groeten
t.t.
Jan
P.S. Het speet mij, dat wij Zondag zoo abrupt van elkaar raakten. Ik kon nog net
met mijn koffer in 't coupé vallen, tot grooten schrik van een haagsche
burgerdames-verzameling, die meenden, dat ik ze vermorselen kwam.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstr. 5
Beste Wim, daareven verzond ik van de factory aan de Veenestraat je koffer franco
aangeteekend. Vandaag heb ik 't bruine pak aan gehad en 't is me zeer bevallen.
Ik ben er bijzonder mooi mee aangespannen. Toen ik uit de slaapkamer kwam, viel
Jans omver en Marie die elken avond een pak gereed maakt en als ik 't dan aan
heb op de punt van een stoel naar me zit te kijken en dan met telkens verschillende
intonaties - en onderwijl, dat ze rauwe gedroogde pruimen eet (een specialiteit
tegenwoordig
[1:2]
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van haar) - ‘netjes‘, ‘'t staat je netjes’ zegt, heeft den heelen dag vandaag niet anders
me aangesproken dan met ‘Lord’ en ‘Excellentie’, terwijl ze voortdurend angstig is,
dat ik morsen zal.
't Ruiten pak zit in den koffer. Er zitten ook motgaatjes in een der pijpen, naar het
beneden eind.
Morgen avond het blauwe pak, dat naar de stomerij gaat.
Nogeens zeer bedankt. Schiet je op met 't werk en gaat 't portret goed? Tot mijn
genoegen zag ik dat de exp. van George ook in den Haag
[1:3]
komt.
t.t.
Jan
De groeten van M.

Gerrit Jan Hofker aan Willem Witsen
Plaats: [Den Haag]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Batjanstr. 5.
Beste Wim, hartelijk dank voor de exquisse zending, die ik vanmiddag ontving. Het
is een pittig - en niet zwaar, - en heel geurig sigaartje, de kamer is er aangenaam
van als je binnenkomt. Ik heb er niet zes - zooals je dacht - maar twee gerookt. Wat
een mooi kleurtje - als je 't kleurige en bloemrijke koeverkel heb opgeslagen lachen
ze je tegen.
Met hartelijken groet, ook van M.,
t.t.
Jan

Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten
Plaats: [Amsterdam?]
Datum: [1901-3?]
Verblijfplaats: UBA, XXX A 46, 1000

[1:1]
Beb, 'k moet morgen voor Groesbeek naar de drukkerij in den Haag. Ben je nog in
Noordwijk? Misschien wil je dan ook in den Haag komen? Schrijf me dat dan even
naar de Twee steden, hoe laat je morgen avond komt; overdag moet 'k drukken,
maar na vijven kan 'k je komen halen van 't station, als je wilt.
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Tot ziens dan
W.
Als er geen tijd meer is om te schrijven telegrafeer me dan in den loop van den dag
o.

bij Mouton & C 5 Herderstraat.

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Mag ik je wel bedanken voor de moeite die gij je gegeven hebt.
Het is vervelend dat ik telkens weer in de zelfde omstandigheden kom omdat ik
niet genoeg werk. Als ik maar zoo flink kon werken als gij. Maar dat kan ik nu een
maal niet.
Met hartelijke groet aan je vrouw
t.t.
GHBreitner

George Hendrik Breitner aan Willem Witsen
Plaats: [Amsterdam]
Datum: [na 1917]
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Amice,
Heden wilde ik een voorschot van vijftig Gulden opnemen van het fonds, maar
men maakte daar bezwaar tegen. Ik mocht alleen 2 × maal per maand disponeeren,
maar als gij het goedvond wilden zij het doen.
Ik hoor dat je nu bij Izaak logeert. Als je nu even die firma Groeneveld op
telefoneert dat je er geen bezwaar tegen hebt, kan ik het misschien krijgen.
Je bij voorbaat dankend
t.t.
GHBreitner
e

1 Helmerstraat 111.

NN (Jack) aan Willem Witsen
Plaats: Amsterdam
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51
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[1:1]
Amst. Zondag
Waarde Vrind,
't Is erg jammer dat je er van af hebt gezien om mee naar Lamoureux te gaan; ik
had de biljetten al en je zou je geloof ik gewoon goed geamuseerd hebben. Enfin
dan maar Possart.
Voor a.s. Dinsdag is Nathan geannonceerd, hè? Of wil je liever iets anders
afwachten, Shylock b.v.
Als ik Dinsdagmorgen niets van je heb vernomen, neem ik biljetten voor deez'
zoete jood en verwacht je omstreeks 6 bij Mast.
Toto, your little cousin
Jack

Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
Plaats: [Rotterdam]
Datum: onbekend
Verblijfplaats: KB 75 C 51

[1:1]
Woensdagochtend
Beste Wim, Toen ik hier gisteren avond aankwam, vond ik een briefje van den Heer
H.H. van Dam liggen, waarin hij mij op heel redelijke gronden en vriendelijk verzoekt,
een van mijn drie portretten terug te nemen. Hij wilde voorkomen zien, dat, terwijl
er zooveel geweigerd werden, men de aanmerking maakt, dat anderen dan toch
gepriviligieerd werden.
De eenige fout van dit verzoek was, dat de Heer van Dam dit buiten de jury om
gedaan heeft. Ik stelde mij dadelijk telefonisch met hem in verbinding om hem dit
te zeggen en deelde hem mede
[1:2]
dat ik tot inwilliging van dit verzoek bereid zou zijn, wanneer jij, Haverman en
Mevrouw van Duyl, als leden van de jury het mij deden, want dat ik vond dat de
heele regeling bij jullie moest blijven en ik niet met hem, buiten je om, iets mocht
bedisselen.
Natuurlijk is het een beroerde boel, want ik had deze drie als geheel bedacht, en
als ik er maar twee had mogen sturen, had ik twee andere gekozen. Maar ik zou
niet graag pretentieus zijn of tegenover de billijkheid staan. En dus onderwerp ik
me zonder mokken aan de wenschen der jury, voor mij in de genoemde drie
belichaamd.
Hartelijke groeten
Janpiet
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