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Oude brieven familie Hugenholtz (1795-1823)
Tussen de nagelaten papieren van mijn ouders vond ik een paar mappen met oude brieven afkomstig
uit de nalatenschap van mijn tante Toos. Het bleken brieven te zijn, geschreven door of aan leden van
de familie Hugenholtz tussen juli 1757 en april 1867: 146 brieven plus een gedrukte "huwelijkszang".
Tante Toos had al een voorlopige ordening aangebracht naar datum en afzender. Ik ben die brieven
gaan lezen en er tenslotte zo in geïnteresseerd geraakt dat ik ze op de computer heb gezet, zoveel
mogelijk in chronologische volgorde. Daarbij heb ik de vrijheid genomen om hier en daar korte stukjes
die m.i. niet zo interessant waren, voorlopig weg te laten. Verder waren de brieven vaak heel moeilijk
te lezen, of door het onduidelijke, ouderwetse handschrift of door het verbleken van de inkt, en vaak
was het dan ook niet mogelijk te achterhalen wat er stond. Dit geldt vooral voor eigennamen, waarbij
de context geen enkele hulp biedt.
Onze genealogische band met de Hugenholtz familie gaat terug op vader's vader's vader, onze
overgrootvader Voorhoeve dus, die getrouwd was met een dochter van de predikant Petrus Hermannus
Hugenholtz jr., Catharina Geertruida (petemoei van Tante Toos). Onze overgrootmoeder verloor haar
eigen moeder toen ze drie jaar oud was en dat is misschien de reden dat ze zoveel brieven bewaard
heeft, brieven die tenslotte via onze grootouders bij tante Toos terecht zijn gekomen. Op het ogenblik
worden al deze brieven bewaard in het familiearchief van de Hugenholtzen dat beheerd wordt door
G.W.K. Hugenholtz in Leusden die van de geschiedenis van zijn familie een levenswerk heeft
gemaakt.1
De Hugenholtzen komen oorspronkelijk uit Duitsland. Vanaf het midden van de 17e eeuw, toen de
eerste Hugenholtz zoon predikant werd, tot het eind van de 19e eeuw leverde de familie de ene na de
andere predikant af – meer dan 50% van de zoons werd dominee2. Een van hen, Friedrich Wilhelm,
was begin 18e eeuw dominee in Schüttorf, even over de grens bij Hengelo.
Zijn jongste zoon Petrus Hermannus (1728-1811) studeerde in Groningen theologie en was daarna
predikant in achtereenvolgens Hellevoetsluis, Zutphen en Delft. Hij is de oudste in de brieven
genoemde voorvader. Deze man had 7 kinderen waarvan er drie veelvuldig in de brieven voorkomen:
Hermanna (1763-1835) getrouwd met de 22 jaar oudere professor M. Tydeman in Leiden; Betje
(1765-1813) getrouwd met J.W. van Irhoven Leeman, predikant te Wageningen, en Petrus (17661832) die predikant was in Amerongen, Zoetermeer, Vlissingen en Utrecht.
Petrus trouwde met een meisje van Rossem bij wie hij vier kinderen had: een zoon, Petrus Hermannus
jr. (1796-1871) en drie dochters, Jans, Mie, en Jaane die we allen in de brieven zullen tegenkomen.
Petrus Hermannus (jr.) werd traditiegetrouw ook dominee en stond als predikant te Woudenberg,
Doetinchem, Harderwijk en Rotterdam. Hij trouwde in 1819 met Catharina Christina van Affelen
(1800-1834), in de brieven "Cato"of "Cateau" genoemd. De vader van Cato was nu eens geen
dominee, al blijft het onduidelijk wat zijn beroep was. Van deze "vader van Affelen" zijn een aantal
brieven bewaard gebleven. Zijn tweede dochter, Letje, ging haar eigen, minder godvruchtige weg,
waardoor zij in botsing kwam met haar orthodoxe zwager en zuster en het contact met de
Hugenholtzen verloren ging. Zijn zoon Clemens Lambertus werd later de peetvader van mijn
grootvader, de dominee C.L. Voorhoeve uit Vlissingen.
Petrus Hermannus jr. en Cato hadden negen kinderen van wie er vijf al heel jong stierven. Catharina
Geertruida (1831-1908) was het enige overlevende meisje; toen ze drie was stierf haar moeder (34 jaar
oud) in het kraambed. Haar vader hertrouwde een paar jaar later met Cornelia Snellen, bij wie hij nog
drie zoons had. Na de dood van haar stiefmoeder in 1849 nam Catharina Geertruida de zorg voor haar
vader op zich totdat zij zelf in 1855 in het huwelijk trad met Jacob Anthony Cornelis Voorhoeve, onze
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Op zijn website is een grote hoeveelheid informatie over de Hugenholtz familie te vinden:
www.hugenholtz.net/docs/stamboom.pdf
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Al dit soort details zijn te vinden op de bovengenoemde website.
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overgrootvader. Van de elf kinderen die zij kreeg gingen er twee op jonge leeftijd dood. Grootvader
(1864-1935) was het vijfde kind3 .
Als we de eerste en laatste twee brieven – die er een beetje los bij hangen - buiten beschouwing laten,
omspannen de brieven een tijdvak vanaf de bezetting van Nederland door de Franse troepen in 1795
via de tijd van Lodewijk Napoleon tot bijna 20 jaar na de Belgische opstand in 1823 – van het voorindustriële tijdperk tot het begin van het industriële, als de moderne tijd wordt ingeluid door (o.a.) de
eerste stoombootdienst van Rotterdam op Middelburg. Ze geven een weliswaar gefragmenteerd maar
toch interessant beeld van het leven van de domineesklasse in de eerste helft van de 19e eeuw.
Een grote hulp bij het lezen van de brieven was de Hugenholtz genealogie samengesteld door Gerard
Hugenholtz in Leusden. Verder bleken een goede vaderlandse geschiedenis en een bijbel onmisbaar. Ik
heb gebruik gemaakt van :
- Han van der Horst: Nederland, de Vaderlandse Geschiedenis van de Prehistorie tot nu. Bert
Bakker, Amsterdam 2005 ISBN 90 351 2722 6.
- The Holy Bible, Revised Standard Version. “The Bible Societies” William Collins Sons & Co,
New York 1952.
- Bijbel De nieuwe Bijbelvertaling, Uitgeverij NBG, Heerenveen, 2005.
Bert (C.L. Voorhoeve), Wageningen 1-11-2006.

Gebruikte tekens
(-) gedeelte van de tekst dat ik niet heb overgenomen
[ ] omsluit een samenvatting van een deel van de tekst of andere opmerkingen.
< > geeft aan dat er een stukje tekst is weggevallen doordat het lakstempel waarmee de brief was
gesloten, is weggeknipt.
xxxxxxxxxx met geel gemarkeerde delen van de tekst: stukken die ik niet goed of helemaal
heb kunnen lezen.
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Voor verdere details zie het Nederland's Patriciaat, 69e jrg. p. 343.
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DE HUGENHOLTZ BRIEVEN
I
Van de eerste twee brieven neem ik alleen de beschrijving op. Ze zijn in het Duits geschreven in Gothisch
schrift en op een paar woorden na voor mij onleesbaar. De eerste is geadresseerd aan P.H. Hugenholtz
(1728 – 1811), wiens vader Frederik Willem (1694 – 1730) predikant was geweest in de Duitse stadjes
Iserlohn en Schúttorf. Op de tweede ontbreekt het adres maar het ligt voor de hand dat het ook P.H.
Hugenholtz geweest moet zijn. Beide brieven zijn geschreven door een Raterberg in Schúttorf, maar
blijkens het handschrift toch niet dezelfde persoon. Het is niet bekend wat hun relatie tot P.H. Hugenholtz
was; misschien wordt dat duidelijk als de brieven ooit vertaald worden.

01. 5 july[?].1757 C.G.Raterberg te Schüttorf aan P.H. Hugenholtz teHelvoetsluis.
Geschreven in een vrij slordig handschrift op een vel van 31,5 x 41 cm , later
en voorzien van adres en lakstempel.
Het adres luidt:
"Aan den Wel-Eerwaerden, Zeer Geleerden Godzaeligen Heer –
De Heer Pet: Herm: Hugenholtz
Zeer getrouwe en geliefde Leraer der gemeente Jesu Christi
Te Helvoetsluis"

toegevouwen

02. 29 Sept. 1768 Raterberg, Schüttorf. De adressering ontbreekt maar de geadresseerde is
waarschijnlijk P.H. Hugenholtz. Het handschrift van deze brief is netjes en regelmatig, heel
anders dan dat van brief 01.
------------------De volgende "brief" is in feite een gedrukt boekje met een lang gedicht geschreven ter gelegenheid van
het tweede huwelijk van Catharina Susanna van Affelen (3-1-1751 - 21-9-1803), door haar zwager
Joannes van Laar die met haar jongere zus Adriana Cornelia was getrouwd. Catharina was de oudste
zuster van Philip Reinhard van Affelen (6-1-1757 – 29-6-1825) wiens dochter Catharina Christina later
zou trouwen met de kleinzoon van de hierboven genoemde P.H. Hugenholtz. Van Philip Reinhard is een
aantal brieven in deze collectie bewaard gebleven (de "Vader van Affelen" brieven).

03. 28-08-1781.
Een gedrukte Huwlyks-zang, gedicht door Lambertus Joannes van Laar4, op het Huwelyk van
den Heere Benjamin Hoogenbergh5 en vrouwe Catharina Susanna van Affelen, voltrokken binnen
Groningen, den 29sten van oogstmaand MDCCLXXXI.
.

4
5

1743 – 19-4-1795. Hij woonde in Amsterdam en was koopman in was, waskaarsen en flambouwen.
24-4-1741 – 22-7-1788. Woonde bij Amsterdam en was weduwnaar van Barbara van Ernst die in 1778 was overleden.
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Huwlyks-zang

De mensch mag door zyn kunde en yver roem bejaagen;
Hy peil den oceaan of meet de starrenboog;
Vergeefs bepeinst hy 't lot van zyn aanstaande dagen,
Want al 't toekomend is verborgen voor zyn oog.
Men strooid de zagte koets, in 't prilst der lentejaren,
Voor Bruidegom en Bruid met mirthe en roozeblaên;
Maar d'alverslindbre tyd ontsnoerd het wenschlykst paaren,
En doed de huwlyks-zon in 't rouwfloers ondergaan.
Zo zag men CATHARINE een Echtgenoot beweenen6:
Zo stortte HOOGENBERG op 't graf van BARBARA
Zyn lykklagt uit: elk zucht „nu is myn vreugd verdweenen:"
Maar 's Hemels goedheid sloeg hen in hun rampspoed ga.
Wanneer op 's waerelds zee de wentelende golven
Vast ruischen om ons hoofd, en 't onweer bruld en woed;
En wy ons waanen in den afgrond schier bedolven,
Dan daagd er wel eens heil voor 't deugdgezind gemoed.
Wy nadren ons geluk langs onbekende weegen:
D'Algoedheid stiert het lot van yder sterveling:
Zyn' wysheid, zyne magt, tot ons behoud geneegen,
Verwisseld rouw in vreugd, en ramp in zeegening.
De schrandre Hoogenberg, volleerd in 't handeldryven,
Daar Moor en Indiaan de schatten voor ontsluit,
Verwiss'le wit catoen voor goud en zilvren schyven,
En kies voor 't zagte doek de schoonste verwen uit.
AFFELENS oudste Telg, des Raadsheers Weduwvrouwe,
Omhels haar Wilhelmine uit liefde en kindermin:
Dat zoet aanminnig wigt verkwik haar in haar rouwe;
Zy stort met wys beleid haar d'eelste gaaven in.
VAN

Niets kan aan BENJAMIN een waar genoegen geeven:
CATHRINA doed met kunst de stem van 't hart geweld;
Wie bij bevinding kent 't gemis van 't huwlyksleven,
Weet dat het kwynend hart de wond graag ziet hersteld.
't Gerugt deed HOOGENBERGH, VAN AFFELEN's gaaven kennen;
Maar die roemwaarde Vrouw bleef voor zyn oog bedekt:
Zyn heilstar noopt hem, die geen eenzaamheid kan wennen,
Dat hy om haar te zien na Gruno's wallen trekt.
6

Haar eerste man, de Raadsheer Jan Alstorphius, was omstreeks 1778 overleden. ze had van hem een dochtertje,
Wilhelmine
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Hy komt...hy ziet...hy staat verrukt en opgetoogen:
„ Wat houding en gestalte en schoonheid!.. welk een deugd!
„ Maar ach! wat fierheid straald uit die beminnelyke oogen!
„ Wat ernst, wat staatigheid, wat wysheid by haar jeugd!"
Zo peinst het zuchtend hart van zuivre min verwonnen;
Zyn welbespraakte tong slaat stamelend geluid;
Hy kust haar schoone hand, hy noemd haare oogen zonnen,
Ach, zegt hy, CATHARINE!...ik min u!...weest myn Bruid.
't Is aan een rots geklaagd: men zou eer marmersteenen
Vermurwen: smeekt gy nog een onverbidbre vrouw?...
Wat toeft gy BENJAMIN? men zend u troostloos heenen,
't Is uit met uwe hoop op wederliefde en trouw!
Neen!..laat de zwaaneschagt verliefde trekken maalen;
De vriendschap bied u hulp; CATHARINA's reis gaat vast:
Zij zal in d'Amstelstad uw min met min betaalen;
Zo word tot beider vreugd uw hart van zorg ontlast.
Ik was getuige met wat aandrang en vervoering
De minnaar zyne schoone om weermin heeft gevleid:
'k Zag CATHARINA's hart verwonnen, daar d 'ontroering
Een vlottend traantje op 't blos van blanke kaaken spreid.
Ik volg u, vrolijk Paar, langs 't golvend schuim der baaren:
De vriendschap vergt gehoor aan uwen Bruilofts-disch;
Vergun dat ik myn wensch met aller wensch mag paaren,
En juiche om 't heilryk lot dat u beschoren is.
Daar ik de Zuster van de Bruid myn Gaê mag noemen,
Verbied verwandschap my te weiden in haar lof,
Wie schoonheid prysen wil, en sneedig oordeel roemen,
Of deugd aan rang verknogt, die vind hier ruime stof.
De Bruigom ryk in deugd, in schatten, en in gaaven,
Viel een mildaadig hart by zo veel heil te beurt;
Men telt aan 't scheepryk Y, zyn naam, by zulke Braaven,
Die Amstels Koopbeurs als haar sterkste Zuilen keurt.
Maar... 'k zou myn zang te lang voor 's Bruigoms liefde rekken,
Hy nood zijn CATHARINE op 't groenend huwelyksbed;
Daar zal de kuische min de liefste lusjes wekken,
Terwyl hy in een zee van weelde gaat te wed.
Wy troonen 's Hemels gunst op uw verliefde omarming!
Uw CATHARINA schenk U Telgjes uit haar schoot!
Geef Wilhelmina al die liefde en die bescherming,
Die zy verwagten kan van 's Moeders Echtgenoot.
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Dan zal uw dierbre Gaê door dankbaarheid gedreeven,
Dat zij in haar Gemaal haar Telgje een Vader schenkt
U zo veel blijken van erkennende agting geeven,
Dat gy 't genoegen steeds met volle teugen drenkt.
Wat houd die Lentebloem bevalligheên verborgen!
Hoe minzaam is haar hart gevormt tot pligt en deugd!
Hoe kroond haar blyde jeugd des Moeders teedre zorgen!
Dus ziet gy met haar groei het groeijen van uw vreugd.
Keer! Echtelingen, keer! de zuiderzeese stroomen
Zyn alle glad gekemt, daar 't scheepje zagtjes glyd;
Uw lieverystoet wagt aan 's Ystrooms breede zoomen,
Daar 't weeldrig rosgespan op 't zilvren mondstuk byt.
Uw wooning pronkt met loof, gebloemte, en groene meijen,
De Hofsteede Amstelrust schonk veed'ren tot cieraat,
En dons van 't pluimgedierte om u een koets te spreijen,
Daar al uw vrindenschaar met oopen armen staat.
Hoe zal men bly te moe U vrolyk welkom groeten!
Hoe klimt, om heil voor U, elks zucht ten Hemel op!
Daar 't hart door d'oogen spreekt by 't minnelijk ontmoeten,
Stelt, waardig Paar, uw komst, ons aller vreugd' in top.
Uw onderlinge min moet wank'len nog bezwyken!
Daar elk zijn pligten kend en die met ernst betragt,
Moet tweedragt eeuwig van den blyden dorpel wyken,
Alwaar de lieve vree met haar gespeelen lacht!
Bestendig zy 't genot van al de zeegeningen,
Waar meede uw Echtbesluit zo ryk word overstort!
Uw frisse welstand duur' een aantal zonnekringen,
En uw genoegen word door ramp nog zorg verkort!
Vier 't zilvren Bruiloftsfeest omringd van lieve Spruiten!
Erken de milde Hand, die steeds uw heil bewerkt!
Zo 't God behaagd 't tooneel der aard voor U te sluiten,
Word' uw gelukstaat door geen Eeuwigheid beperkt!7
----------------------------In de eerste hier gereproduceerde brief maken we kennis met een aantal kinderen van de in nr 01
genoemde P.H. Hugenholtz, die nu in Delft predikant is. Zijn oudste zoon Frederik Willem (1758-1808) is
predikant te Middelburg; de schrijfster van deze brief, Hermanna, 31 jaar oud, woont nog bij haar vader.
7

Helaas mocht het zo niet lopen: in 1788 stierf Hoogenbergh en 3 jaar later hertrouwde Susanna met Laurens Wetzler. Zij
woonde te Breukelen in huize Vijverhof toen, op 24 sept. 1803, de koets waarin ze zat te water raakte en ze verdronk. De
leidsels waren gebroken.
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Ze staat op het punt om te trouwen met Meynhard Tydeman (1741-1825), Griffier van de Staten van
Overijssel. Tydeman is 22 jaar ouder dan zij, en weduwnaar sinds de dood van zijn tweede vrouw in
1789. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij een dochter "Creesje" (geb. 1770), en uit zijn tweede huwelijk vijf
kinderen waaronder de hier genoemde Willem (geb. 1778). Petrus, de jongste Hugenholtz zoon, aan wie
de brief is gericht, staat als jong predikant te Amerongen. Hij is dan 28 jaar oud en al weduwnaar. In 1792
was hij getrouwd met Susanna Cornelia Luden maar die was al in het jaar daarop overleden. Hij is dus
momenteel "single" maar heeft al wel een andere vrouw op 't oog (br. 05, vn. 19). Verder wordt nog een
zus genoemd: "Santje", = Suzanne Johanna (1768-1826).
Tydeman is met zijn zoon Willem in Zwolle aangekomen en het plan is (voor zover ik begrijp), dat de
jongen daar door P. Hug. opgehaald zal worden om in Amerongen te komen logeren. Maar dat plan kan
"altijd nog in duigen vallen" : als Hermanna deze brief schrijft, staat de inval van de Franse troepen in
8
Nederland al voor de deur , en ze spoort haar broer dan ook aan om weg te gaan uit Amerongen, of
althans alles klaar te maken voor een spoedige evacuatie.

*04. Delft d: 3 Oct: 1794. Hermanna Hugenholtz aan haar broer Petrus, predikant te Amerongen.
Lieve Broeder!
Uw Letteren van den 30 Sept. verblijde ons, daar ze ons berigt van uw welstand gaaven, (en gij
alles welgevonden had), - ook wij deelen door de goede voorzienigheid in dat zelvde voorregt,
behalven San, die roosig is en zig dus warm, en stil in Huis moet houden, evenwel van daag is zij
lustiger, dus beeter. – de Communicatie brieven voorleeden vrijdag vergeeten u toe te zenden,
zijn u zeker nu reeds geworden, daaruit hebt gij tevens iets van Broers9 toestand vernoomen.
Dingsdag geen tijding dit is een goed teeken volgens de afspraak, van daag komt de Zeeuwsche
post aan, zo wij met dezelve eenig berigt krijgen, meld ik het u nog in deezen. – de Griffier10 is
maandag morgen om 11 uuren vertrokken, gisteren heb ik tijding ontfangen zijn Ed:11 in
Welstand Dingsdag middag met Willem in Zwol12 gearriveert was, - dan wat zijn retour betrevt
is 't zeer onzeeker of dat die Maandag door u beide bepaald wel zal kunnen zijn, welligt niet voor
Donderdags van die zelvde Week zal zijn Ed: op reis konnen gaan. morgen schrijv ik, en zal
tevens hem verzoeken u in tijds zo 't plan mogt in duigen vallen u daar van te verwittigen, dan
zijt gij altijd meester na bevind van zaaken, te doen – laaten het de tijdsomstandigheeden toe en
kund gij op de bepaalde tijd overkomen om dan één Zondag overteblijven, ik behoev u in dit
geval niet breedvoerig te betoogen welk een plaizier zulks voor ons allen zou zijn. – dan iets
anders gij bereekend zeeker zo wel als wij de publieke zaaken hoe langer hoe hachelijker
beginnen te staan, dús is de grote vraag lieve jonge of gij niet met ernst op 't inpakken van 't een
en ander moet bedagt zijn, dat zouden uw meiden wel kunnen doen, al zond gij maar een koffer
of 3 bij provisie weg, waar gij wilt. Vader oordeeld 't best na Amsterdam, kund gij daar niet na
genoegen klaar komen, al zond gij ons dan maar wat, schoon ik ook geloov dat het beter was na
Amsterdam; doet hier in zo gij 't best oordeeld, alleen geloov ik dat gij wel zult doen met handen
aan 't werk te slaan. – denk gij wel eens aan mij – wat zal er nog van worden, - hoor! mijn
aandoeningen kan ik thans beeter gevoelen als die aan anderen te beschrijven, dat is mij groot, ik
8

De revolutie had van Fankrijk een republiek gemaakt, die in oorlog raakte met Engeland, Pruisen en Oostenrijk. "Deze
oorlog kwam onstuitbaar op de Republiek [der Nederlanden] af, want de Oostenrijkse Nederlanden waren zoals
gebruikelijk slagveld. Sinds 1793 maakte de Republiek deel uit van de anti-Franse coalitie. Achter de Franse linies hadden
patriotten een Bataafs revolutionair comité gevormd om de bevrijding van Nederland vorm te geven (...) In 1794 bereikten
de revolutionaire legers de Generaliteitslanden. Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant en Staats-Limburg vielen in Franse
handen. Alleen de grote rivieren beschermden de Republiek van stadhouder en hoogmogende heren als een natuurlijke
waterlinie nog tegen de Republiek van de gewapende burgers. Met de toenmalige stand van de militaire techniek waren die
moeilijk over te steken. Tenzij het hard vroor. En de winter van 1794-1795 was de strengste sinds mensenheugenis".
(H.v.d. Horst, 262)
9
Wrsch. hun oudste broer Frederik Willem.
10
M. Tydeman
11
De dubbele punt wordt na afkortingen gebruikt; soms staat er een dubbel streepje, hier met = weergegeven.
12
Zwolle
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slijt mijn genoegelijkste ogenblikken in 't eenzaam, daar ik 't soms heel goed heb. – wat de Heere
met mij voor heevt weet ik niet, maar genoeg als ik maar tot zijn Eer mag zijn, en Genade mij
staande houd. – ik mogt deeze week nog vraagen dat Jezus mijn ruste en Bruidegom zijn mogt! 't
gong dan hoe 't mogt, genoeg als ik Hem eeuwig danken mogt voor die weegen hier op deeze
Wereld met mij gehouden. Lieve jonge dit geniet ik bij ogenblikken, maar ik ken ook benauwde
uuren, zo, dat ik danken moet dat ik door een verborgen Hand worde staande gehouden – ik heb
geen ogenblik berouw van mijn gedaane keus, al moest ik ook met hem droog brood eeten13,
mogten wij maar in 't gerust bezit van onze Godsdienstige en burgerlijke voorregten blijven en
daar er zo veel waare aanbidders van S'Heeren Naam zijn zou dan de Heere die alle doen
beschaamd worden, zo, dat de vijand14 zou zeggen, waar is nu haarlieder God? neen! dat kan ik
nog niet gelooven, dat ons oog dan geduurig op Hem zijn mogt. – ik hoop Zondag hier aan 't
Avondmaal te gaan, og dat de Heere met mij zij! – mijn tijd om met uw te praaten is verstreeken
- ik weet niet ik u meer te melden heb, als u voor Papaatje, zoek de Zusters, en Creesje,
allerhartelijkst te groeten, wij verlangen al weeder u te zien, - de Heere zij u nabij in uw
eenzaamheid, gebiede Zijnen Zeegen op al wat gij in zijn Naam onderneemt, geeve u
overvloedige dankenstov, zij die daar in overvloedig deelen zal, en u hartelijk liev heeft is Uw
Hermanna.
Delft d: 3 Oct: 1794, een dankdag!15 en S'Heeren arm is niet verkort.
ik moet u gauw nog wat vertellen, daar is voorleeden Woensdag die oude Tante aan 't huis van
De Kraals subiet overleeden en verbeelje hij had de belijdenis, daar op wierd Vader16 om halv 3
bezwaard, en heevt de beurt waargenoomen.
Aantekening met potlood: deze aan Trui te zenden.

17

*05. 7 Januari 1795. Amerongen. Petrus Hugenholtz aan zijn vader P.H. Hugenholtz te Delft.
Teder-Geliefde Vader18!
Weijnige letteren: slegts om U, Susters19 en Broeder gerust te stellen; door Gods goedheid ben ik
volmaakt wel. Deze is misschien de laatste, die ik U schrijve, voordat de Franschen ons
Vaderland ten minsten hier ingenomen hebben.
De Waal is verlaaten; de Rhijn zal niet gedefendeerd worden20 - in Thiel zijn de Franschen:
morgen of over-morgen wagt men ze hier – Willem21, die mij in deze ogenblikken nog
dierbaarder word, is nog hier, maar gaat alle ogenblik weg: complimenteerd UE etc. hartelijk –
na den Hanoversch Cornet, waarvan ik laatst schreev, hebbe ik nog den Auditeur Generaal
Movius ook Hanoversch gehad. Gepasseerden nagt de Overste Von Steinhof en van nacht een
Engelsch Ingenieur Capiteijn; wat nú verder, zal ik moeten afwagten; verscheijdenen zijn van
13

Hermanna verwijst naar haar komende huwelijk met Meijnhard Tydeman, dat de 17e Oct. zou plaatsvinden. Het "droog
brood eten" slaat m.i. op het feit dat Tydeman niet van plan was om onder een Fransgezinde overheid te dienen. Hij nam na
de inval dan ook ontslag en bracht enige jaren als ambteloos burger door.
14
Wrsch. de Katholieke Franse bezetter; de Hollandse predikanten zagen de komst van de Fransen met angst in het hart
tegemoet. Zie ook brief 9.
15
Vanwege Leiden's Ontzet?
16
Hun vader, P.H. Hugenholtz (Sr.) was toen nog predikant in Delft.
17
"Trui" komt in de brieven voor als de roepnaam van Hermanna's dochter Anna Geertruida (1796-1885) en de
aantekening is dus van veel later datum.
18
P.H. Hugenholtz was al sinds 1773 weduwnaar.
19
Nl. Betje, San, en Heintje. Hermanna is al getrouwd en woont met haar man M. Tydeman in Deventer.
20
De winter van 1794-1795 was de strengste sinds mensenheugenis en de grote rivieren lagen dicht (Horst:262,3)
21
De zoon van Tydeman, die ook in de voorgaande brief ter sprake komt.
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hier gevlugt, onder anderen ook de Hr en Juffr. Van Wijk; evenwel verre de meesten blijven, en
ik mag dús van mijne gemeente niet afgaan; ook ben ik vrij gemoedigd; zondag hebben wij met
weijnigen avondmaal mogen houden, evenwel zeer aangenaam; en ik ben tegenwoordig in
mijnen God zo gerúst, dat ik de vijand moedig afwagtte; diezelvde God, die mij tot hiertoe zo
gunstig behandelen liet; zal mij, die in mijnen post blijve, ook nu niet verlaaten.
Nú, Lieve Vader, Suster en Broeder! ik hebbe weijnig tijd, wilde ook nog een lettertje aan mijne
Lieve Kaatje22, die volgens zo even ontvangen letteren zeer wel is, schrijven: zal dus deezen
afbreeken; indien ik niet schrijven kan, en van ú geen tijding ontvangen is zult gij mij egter in
den gebede niet vergeeten, draag mij dan daaglijks aan God op: en geloov, dat wat verandering er
kome, ik nimmer ophoude met de tederste kinder-liefde te blijven... Uw Zoon Petrus.
-Mijne lieve Susters en Broeder omhelze ik hartelijk: zij moeten niet ongerust zijn: verzoeke bij
gelegenh. te Middelb23. mijn hartel. groete te melden, en dat ik nu niet schrijven kan. –

*06. 18 July 1795. Brief uit Deventer van M. Tydeman en zijn vrouw Hermanna T.- Hugenholtz aan
P.Hugenholtz te Amerongen met gelukwensen t.g.v. diens tweede huwelijk (met C.G. van
Rossem).
Waarde Broeder en Zuster!
Hartelijk wenschen wij UweEdd. geluk met het voltrokken huwelijk! Het zij een duurzame bron
van de beste genoegens! en, gelijk ik het dagelijks ondervind, een heilzame troostbalsem in – en
tegen alle de onaangename ontmoetingen en vooruitzigten dezes levens!
Wij danken zeer voor de gezondene lekkere hipowas, en suiker – mede uit naam onzer
kinderen24.
Indien UweEdd. ons kunnen opwagten, nemen wij, mogelijk, de vrijheid, UweEdd., na den 17.
Augustus, te Amerongen te komen bezoeken.
Wij bevelen ons opregt in UweEdd. hooggeachte vriendschap.
Waarde B. en Z., UwerEdd. Liefh. B. en Z.
Deventer, d. 18. July, 1795.
M. Tydeman, H. Tydeman Geb. Hugenholtz
[Hermanna voegt hier nog aan toe:]
"Lieve Schepzels! geern voegde ik hier nog wat bij, was 't niet dat een groote Was, huiselijke
bezorgingen, druktens der inkwartiering25 etc: mijn hoovd zo warm maaken, dat ik tussen beide
volstrekt niet weet wat ik doe. als ik uw alles schrijven kon, vooral welk een week ik heb
doorgebragt, gij zoud uw niet verwonderen, ik zo spoedig afbreek, na uw Godts bewaaring, en

22

Kaatje: Catharina Geertruida Van Rossem (Cato) die zijn tweede vrouw zou worden. Op 8 juli van dat jaar traden ze in
het huwelijk.
23
Middelb.: Middelburg. Petrus' oudste broer Fredericus Wilhelmus (1758-1808) was daar predikant.
24
Dat waren voorlopig nog de nog thuis wonende kinderen uit Tydeman's vorige huwelijken.
25
Van Franse soldaten. Ik citeer hier v.d. Horst: "De soldaten van Pichegru liepen er bij als berooide zwervers. Ze
marcheerden op in incomplete en verschoten uniformen (-) Ze droegen niet, zoals de Nederlandse heren, de traditionele
culotte of kniebroek, maar de pantalon van de werklieden (264)". Ze betaalden voor wat ze nodig hadden in papiergeld dat
niets waard was... Uit latere brieven blijkt dat er belasting geheven werd om de inkwartiering te kunnen bekostigen. V.d.
Horst: "De kosten van een permanente Franse bezettingsmacht die 25.000 soldaten telde kwamen voor rekening van de
Bataafse republiek. De komende jaren zouden – ingevolge een nieuw verdrag – de inmiddels behoorlijk geklede troepen
steeds weer door nieuwe contingenten haveloze ge-uniformeerde armoedzaaiers worden vervangen" (265).
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gunstig geleide op uwen weg te hebben toegewenscht en de Famillie hartelijk gegroet te hebben,
- gij weet wie ik ben, UW Lievhebb. H."

*07. 16 Dec. 1795. van: Clarisse te Doorn, aan: P.Hügenholtz, predikant te Amerongen.
Een zijde van een vel van 19,5 x 23,5 cm. Op de andere zijde het adres en een
lakstempel.
Deze Clarisse is waarschijnlijk ook de auteur van de "zeven banden" die in brief 46
genoemd
worden. In een van de latere brieven komt het ontijdig overlijden van zijn
veelbelovende zoon "de jonge
Clarisse" ter sprake.

"Heb dank, mijn waarde Vriend! voor 't Rheenensch kerkbericht,
't was aangenaam, en Gij hebt mij daardoor zeer verpligt.
Ik zal dan 's vrijdags daar des nademiddags preken.
Zoo hoor ik, 's morgens nog, U te Amerongen spreken
Op 't hoge kerkgestoelt; van Vorst Augusts gebied,
En hoe hij 't Joodsch geslagt, voor 't eerst, beschrijven liet.
En 'k blijf dan aan uw huis, met mijne Vrouw te gader,
En kind (hoe streelend klinkt de lieve naam van Vader!)
Tot 'k u des zaterdags op nieuws heb aangehoord.
Dan, door den Englenzang gesterkt, spoed ik weêr voord
Om hier het Christenvolk, ter tweeder uur, t'onthaalen
Op lekkernij, die 'k eerst bij u was op gaan haalen.
Zoo is ons plan, indien het met het uwe strookt.
Wij wagten – daar ons hart reeds naar de ontmoeting jookt, U, 's dingsdags, en 't gespan, dat, in 't gareel geslagen,
De hooft veel hoger draagt, bij 't slepen van uw wagen!
Gij komt wis niet alleen; wij wilden, dat uw vrouw
Zo d'etiquette 't lijdt, den sleep vermeerdren wou:
Althans leidt ook, met ú, eene uwer drie vriendinnen
Ons 't winterwoonverblijf en wintermaaltijd binnen,
Waar, gaat het ons naar wensch, min lekkre spijs en wijn,
Dan gulheid, vriendschap, scherts zal te genieten zijn,
En 't hart in 't midden staan. Dit is 't ook wat ik gisse.
U allen groet mijn Vrouw. Ik ben
Uw vriend
Clarisse

*08. 29 Dec. 1795/1 Jan. 1796. Nieuwjaarswensen van de familie Tydeman voor "oom & tante" en
"broeder en zuster" = P. Hugenholtz en zijn 2e vrouw C.G. van Rossem in Amerongen.
Lieve Broeder en Zuster!
Gij merkt wij mooi leeren 't papier te menageeren, dit werd een papier á double usage26, nu dat is
't zelvde, wij zijn een Nieuw jaar ingetreeden, onder de menigvuldige dankenstov van het vorige
was bijzonder onze lieve Broeder uit een gevaarlijke ziekte gered, en onze Familie met
aangenaame leeden vermeerderd te zien, God maake dien zeegen bestendig, en vermeerdere dit
26

Alle nieuwjaarswensen zijn nl op één blad papier geschreven.
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zo 't zijn wil is dit jaar met een spruitje, voor den Hemel opwassende, dan zou ik mij met en in
uwe genoegens verblijden, dan, dat alles afdoet, en in alles berusten, hoe 't ook anders gaan
moge, is, Jesus zij uw Beschermer, úw Leidsman, úw Heer, úw Voorspraak, úw Alles en gij hebt
genoeg. – weest verzeekert wij gevoelig zijn voor alle blijken van lievde, toegeneegenheid, en
zorg 't ons waarts, ook die gij nog dagelijks betoond aan de meisjes, wij beveelen ons bestendig
in uwe lievde, word ons in den Weg der goede Voorzienigh= geleegenheid gegeeven daar aan te
kunnen beantwoorden, wees dan verzeekert zulks ons een genoegelijke bezigheid zou zijn, voor 't
tegenwoordig kan ik niet anders dan uw een dankbaar hart aanbieden, dat uw liev heeft. Camper
nieuws27 dat uw interesseert weet ik niet, - uw Grauwerten smaaken ons zeer, - morgen middag
hoopen wij van de meegebragte groene erten te eeten, - de brieven van A: en B: zijn eigen opstel,
- bij occasie hartelijke groete na Rotterd= met toewensching van den besten Zeegen, en sterkte
bij het klimmen der jaaren, - wat hebben wij tot hier toe een gematigd winter saisoen! [H.
Tydeman]
- Van mij ook, hartelijk, alles goeds! Gods gunst en nabijheid, is Christus Jesus! – Dank voor het
genotene! Aanbeveling in voortdurende liefde en vriendschap: verzekering van de mijne! Wij
blijven, M:T: en
H:T:
-------------Waarde Oom en Tante!
Ik Feliciteer UEd: in het reeds weder nieuwe begonnen Jaar, en wensch dat UEd: dit Jaar gelijk
het vorige in des Heeren gunst moogt beleeven en van veele rampen en tegenspoeden bevrijd
zijn. Ik verzoek mijn Compliment aan de Zusters, en hoe gaat het Angenis met haar handen? die
van Berend, en van mij, zijn reeds weêr beter; ik recommandeer mij zeer in uwe vriendschap, en
ben,
Waarde Oom en Tante!
UEdles Dienstw: Dien:
en Nigt
Campen den 29
A: E: Tydeman28
December 1795
-------------Waarde Oom & Tante!
Ik ben blijde dat ik gelegenheid heb, om UEd: te Feliciteeren met het Nieuw begonnen Jaar, ik
hoop ik het zelve noch veele Jaaren moog doen, en dat UEd: noch veele Jaaren in Gods gunst en
goedheid moogt leven. Ik wensch Oom sterkte in het Prediken. Compliment aan Zusje, en
Angenis ook aan de Meiden. ik beveel mij in uw gunst en hoogachting, en blijve,
UWED: onderd: dienaar en Neef,
B: F: Tijdeman.
Campen den 1
Januarij 1796
*09 Campen, 2 Januari 1796: Hermanna en Meynhard Tydeman aan zijn dochter Crees.

27
28

De Tydemans woonden toen in Kampen. Later zijn zij naar Leiden verhuisd.
Anna Elisabeth, geb. 8-11-1784. Berend Frederik, hieronder, is haar tweelingbroer.
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Lieve Crees!29 denkelijk zullen onze brieven elkander passeeren, dan dit zij zo, uit de uwe hoop
ik uw en der vrienden welstand te verneemen, tot hier toe slijt gij gemakkelijker dagen als
voorleeden winter, ik hoop dat ik dit ten opzigt ook van mij aan 't eind van deezen Winter ook zal
kunnen zeggen, tussen beide word ik wat bang voor inkwartiering, dan tot hier toe zijn wij
verschoond, ik ben thans weeder vrij wel, - Spree verlangt zeer na u, ik heb haar gezegt gij zeer
wel zijt, daar ge uw thans bevind, eergisteren hebben Freule Juud, en zij, een koppi koffi bij mij
gedronken. hoe maak je 't zo al, naaï je tussen beide nog wat, ik geloov dat je genoegelijke dagen
slijt, en dat gun ik je wel, hoe maakt Angenis het? kust ze eens voor mij, Ant heevt ook wat van 't
hummege aangenoomen, tussen beide kan ze liev zijn, nu al met er tijd, - groet Crisje, en
Marretje voor mij, als er eens geleegenheid was om van Seist een eenvoudig breikookertje te
krijgen, zoud gij mij plaïzier doen er bij uw terugkomst een meede te brengen, ik heb het Tante
Angenis beloovt, (die er geern een had) er haar een te bezorgen. – [M.T.:] Ik wensch ook u en
Angenis, alles goeds: vordering in kennis, geloof, en deugd: genade bij God en menschen. De
groene erwten hebben wel gesmaakt. Van middag zijn wij naar IJsselmuiden geweest. Zuster A.
heeft heden middag koorts gekregen, onder het eten. Ma is ongemeen wel: eet met smaak: en
alles bekomt haar wel,( maar 't gaan over de brug bekomt mij niet wel, ik ben nu zeer
benauwd)30. Groetenis, bij gelegenheid, aan 't Dassen, en Nellossein, en vrouw Vos.
C. d. 2. J. 96
Uw Liefh. Vader,
M.T.
Het huwelijk van Neef H. en J.d.V. is af. De oude V. wil hebben, dat H. f 5000 ten huwelijk zal
brengen31.
*10. C: d: 2 J: 96 (Campen, de 2 juli32 1796) Brief van M. Tydeman aan P. Hugenholtz en vrouw, met
een naschrift van Hermanna Tijdeman-Hugenholtz.
Waarde Broeder en Zuster!
Hartelijk verblijden wij ons, met Uwe Edd., over de voorspoedige bevalling van onze waarde
Zuster: zeggen dank voor de eer der kennisgeving: en wenschen, dat uw zoon opwasse in Gods
genade, tot zijne eer; tot Uwe Edd. en der wederzijdsche familiën blijdschap; tot een nuttig
mensch; en sierlijk Christen! – Mogten de donkere wolken, welke nog over Kerk en Land
hangen33, door den schijn der Zon der Gerechtigheid, verdreven zijn, eer hij tot jaren van
onderscheid komt!
De lieve Kraamvrouw zij spoedig hersteld tot vorige krachten!
Bijzonder feliciteer ik Zuster Santje34 met hare nuttige assistentie in dit gelukkig geval; en hoop,
dat zij, (als het eens zoo ver komt, dat wij hopen) ook niet weigeren, maar zelfs verlangen zal,
om ook aan haar eigene zuster35, die zulks niet minder nodig zal hebben, denzelfden dienst te
bewijzen. Wij willen haar dan zeer gaarne van Voorthuizen laten afhalen: en ook nog wel eens

29

Wijnanda Lucretia (1770-1826), Tydeman's dochter uit zijn 1e huwelijk.
Dit is een toevoeging van Hermanna.
31
"neef H." zal wel een neef Hugenholtz zijn. De enige volle Hugenholtz neven van Hermanna waren de 2 zoons van haar
oom Johannes Bernardus Theodorus. De jongere, Hendrikus Stephanus, was in 1796 al getrouwd; de oudere, Frederik
Willem, is ongetrouwd gebleven. Hij was in 1796 al 42 jaar oud en predikant in Gastelternijeveen. Als hij 't is waarnaar
verwezen wordt dan was "de oude V" kennelijk niet gecharmeerd van een verbintenis met een overjarige vrijgezel van
geringe middelen. Het is mij niet bekend wie J.d.V. was
32
P.Hugenholtz en zijn vrouw worden gelukgewenst met de geboorte van hun eerste kind, Petrus Hermannus, op 25 juni
1796. J: stat dus voor Juli.
33
De Franse bezetting.
34
Suzanne Johanna (1768-1826) Hugenholtz, een jongere zus van Hermanna, ook genoemd in brief no. 4
35
Hermanna Tydeman – Hugenholtz, die niet lang daarna ook bevallen is.
30
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voor dien tijd, wanneer het haar en UwEd. gelegen komt. Als Broeder zelf haar tot hier kan
verzellen, zal het ons nog aangenamer zijn.
Ook bijzondere en hartelijke felicitatie aan Vader Hugenholtz, die wij hopen, daar bij UweEdd.
is: en aan Vader en Moeder van Rossem.
Dank voor de deelneming in ons verlies van mijne waarde Zuster36. Wij mogen op goede
gronden vertrouwen dat zij zalig is.
Hoe heet uw zoon? - zal 't niet zijn P: H: --37
Hoe staat het met de Resolutie, tot intrekking van de Tractementen der Predikanten? Zal dat met
den 3 Sept. beginnen?38 Voorspoed met de was!
Amen! op al 't geschrevene, verzoeke spoedige tijding, hoe de kraamvrouw en 't kindje vaart, ik
kan niet dagelijks op 't brievje laaten zien, denk daar op, - voorts, allen voorspoed, in alles word
uw en de uwe hartelijk toegebeeden, met de ondervinding dat de Heere met uw is, door UW
Lievhebbende B: en Z:
H:T: Geb. H:
39
Br: en Z: Schultz vonden uw briev zeer vriendelijk. –
Als Hein40,- de kostelijke Hein – bij u is, wordt zij gegroet en gefeliciteerd, en berigt, dat, heden
agt dagen, door ons, over haar, gesproken is met Dom. Van der Zandt en zijn vrouw, dien, met
den Heer en Mevrouw Kuhn, van Haarlem, hier kwamen, en tot Dingsdag bleven in het
logement. Die brachten onzen vijfden student, Kuhn, van 14 jaar41. – Vader Hugenholtz, thans te
Amerongen zijnde, wordt zeer sterk medt dezen, verzogt, herwaard over te komen, met Santje, en
Heintje; 't zij op eenen dag over; dan zullen wij ZijnWEerw. te Voorthuizen laten afhalen; of in
twee dagen: dan kan ZijnW Eerw. 's nagts te Harderwijk blijven, bij Neef Cramer, of Muntinghe,
of bij Gelderman. Broeder van Middelburg42 kon, mogelijk, van de partij zijn.
groete van C: W: en kinderen.

*11. 2 Jan. 1800. Brief van T.V.P (en) P.H.H[ugenholtz] (te Delft) aan "zoon en dogter" met een
naschrift van zus Betje43.
Zeer Geliefden Zoon en Dogter,
Hebt hartelijk dank voor Uwen oplettendh. en liefderijke wenschingen. De koude laat mij niet toe
die naar wensch te beantwoorden. De Heere doe zo, wa.. Hij doe .. t...!
Uwe welstand, reddingen, weldadigheden van 's Heeren hard[?] zijn ons een bijzondere Dankstof
; geniet dan verder een gewenschten reeks van jaren zamen met Uwe kinderen vooral – met al die
kragt heil en volheid van genade en zegen welke het Evangelie van den geborenen Zaligmaker
bevat – leevd daarbij door het geloven; zo, dat de gelijkformigheid aan zijn voorbeeld en zelvs
verlocheningen en ziels-verheffingen boven het zin- en zienlijke U hoe langer hoe begeerlijker
36

Angenis Tydeman, die op 14 juni 1796 stierf in de ouderdom van 64 jaren.
Toevoeging van Hermanna. Vernoeming naar de grootvader/moeder was heel gewoon.
38
Dit is denk ik een gevolg van de veranderde politieke omstandigheden.
39
B.F. Schultz (1737-1799) oud-burgemeester van Campen, en zijn vrouw A(nna) G(eertruida) Schultz- Tydeman, wrsch.
ook een zuster van Meynhard.
40
Ik denk dat hiermee bedoeld wordt Hendrika Petronella (1770-1844), de jongste zuster van Hermanna. Dit laatste
naschrift is weer van M. Tydeman.
41
De Tydemans namen kennelijk – als bijverdienste – studenten in huis. Ook later in Leiden was dit zo.
42
Hermanna's oudste broer Frederik Willem die in 1794 predikant in Middelburg was geworden.
43
Catharina Elisabeth (1765-1813) lievelingszus van Hermanna. Zij trouwde dat jaar nog met J.W. van Irhoven Leeman,
predikant te Wageningen.
37
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zij – mogt zijn eer het groten doel van ons denken; doen – van ons gansche leven zijn. gund ons
het genoegen, dat wij U aanstaanden Woensdag D[eo]. V[olente]. en zo het weder het eenigzins
toelaat, bij ons mogen verwagten, - 't is licht - maar daar de schipper later komt en vroeg vertrekt,
weet ik niet of ik thans de verzogte quitanties kan zenden.
Wij mogen allen wel zijn, danken, verwagten en groeten hartelijk
T.V.P.44
P.H.H.
45
Ns Truijtje bij Den Hr. v.d. Leek die jeugdigen bloem is door een ziekte van 3 dagen
afgesneden.
Ook wij danken hartelijk voor het toegebeedene aan ons, daar in ligt de grootste rijkdom, en 't
grootste genoegen, en zaligheid opgesloten, de Heere make Ul: en ons er t zamen deelgenooten
van.
Hiernevens de quitantie van D˚ Koot, een brief, verder in hoop van Ul: haast hier te zien blijve ik
in haast geheel,
Uw Zuster Betje.

*12. (Leiden, mei 1801). M. Tydeman aan zijn zwager P. Hugenholtz en schoonzuster C.G.
Hugenholtz-van Rossem, nu te Zoetermeer, Petrus' tweede standplaats. Met een naschrift van H.
Tydeman-Hugenholtz.
Deze brief is niet gedateerd maar uit de tekst blijkt dat hij geschreven is vlak na de beroeping van P.
Hugenholtz naar Vlissingen op 9 mei 1801.Hij was toen net aan het herstellen van een zware ziekte.

Waarde Broeder en Zuster!
Nogmaals hartelijk dank voor alle Uwe weldaden, aan ons kind46, en daardoor, aan ons,
bewezen: bijzonder voor de Neteldoeksche japon, en kant. Zij is heden middag, te half twee,
gezond en vergenoegd, aangekomen, niet schever, maar regter; ik hoop ook, beter – hoewel wij
geene bijzondere reden van klagen hadden - dan zij vertrok. Nogmaals hartelijk geluk met Uwe
aanvanglijke herstelling! God make die, eerlang, volkomen! – Hij geve U de beste keus te doen,
ten opzigte der roeping naar Vlissingen! - Wij wisten niets van viertal; of, dat er aan U gedagt
werd. Zondag avond ontving ik een brief van Profr. Te Water, die mij dat meldde. Hij schrijft:
"Zeerwaarde Vriend! Niets zou mij aangenamer zijn dan aan U, of de Uwen, eenig blijk van
vriendschap te kunnen geven. Aan deze mijne gevoelens is, in den weg der Voorzienigheid, ook
vooral toe te schrijven de beroeping van Uwen zwager Hugenholtz naar Vlissingen, welke hij,
naar mijnen wensch, spoedig zal aannemen." Mij dunkt, dat er weinig te twijfelen is aan Uwe
verpligting, om, gehoorzaam, te volgen: - God te betrouwen: - op zijne hulp, genade, trouwe; - op
den Heer Christus, en zijnen Geest, u te verlaten: - voor Hem, genoegens en vrienden, over te
hebben: - Hem, hierin, een blijk van dankbaarheid voor Uwe herstelling, te geven: - Hij kan voor
Zoetermeer zorgen: Luden kan uw opvolger zijn: - Hij kan U, te Vlissingen, alles wedergeven, en
meer, dan gij te Z-r agterlaat. Denk aan zijn woord, Matth.19,29. – Wanneer vertrekt gij?
Mogelijk, verzoek ik, voor mij, en voor Fritz, een plaatsjen op het schip, om U te geleiden.
44

Ik heb geen idee waar T.V.P. voor staat.
Ns = Naschrift
46
Angenis (1786-1846) een dochter uit Tydeman's 2e huwelijk. Haar oudere broer Barend Frederik (geb. 1784, zie br. 8)
roepnaam "Fritz/Frits" wordt ook in deze brief genoemd.
45
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ja dat kon wel missen. wil je Frits hebben om uw boeken te pakken, hij is handig, ieverig, en
gauw. nu 't is nog zo ver niet, beeter eerst op uw gemak; met dat al ik voel wat uw gemeente lijd,
die uw uit den dooden weerkreeg, en uw nu nog zal moeten missen, 1000 maal dank voor al 't
goede aan Angenis beweezen! ik blijv lieve Broer en Zust: Uw Opregt liefhebb: Zuster
Hermanna

*13. Leiden d: 1 Maart 1802. Aan Den Wel Eerwaardigen Heere P. Hugenholtz, Waardig
Evangelie Dienaar te Vlissingen. Het eerste en laatste stuk van de brief zijn geschreven
H. Tydeman – Hugenholtz, daar tussenin een krabbel van M. Tydeman.

door

Lieve Broed: en Zuster!
Uwe beiden brieven van d: 1 en 22 Febr. zijn ons nu beide geworden, de toestand van uw
Marretje47 (om daar maar meede te beginnen) moeit mij zeer en ik ben blijde dat Antje48 uw nog
van eenigen dienst heevt kunnen zijn, 't verdriet mij daarom ik haar weerom moet vragen, daar
bij blijv ik gelooven, zij wellicht beeter bij uw als bij mij is, dan dit moet ik aan de
Voorzienigheid overgeven, - evenwel na ik uw eerste brieven ontfing ben ik op middelen bedagt
geweest om Antje nog wat langer bij uw te laaten, en ben daar zo ver in geslaagt dat ik nú over
14 dagen Angenis 't huis krijg, onder die mits dat ik haar van de zomer nog eens terug moet
zenden, dús zo 't uw nu convenieert wil ik Antje wel tot Paaschen bij uw laaten, een los plan heb
ik er opgemaakt, te weeten Frits had wel lust om Antje in de Paasch vacantie te gaan haalen, zo
dit lukken kon zou hij den 13 April van hier moeten vaaren met Adriaanze, en 8 dagen daar aan
den 20 ste met Adriaanze weer van Middelb: moeten vertrekken, dit alles is een plan in 't ruwe,
denk er eens over, en meld mij uwe gedagten, dit staat bij mij vast, dat als zij met hun beide, of
Antje alleen moet reizen, ik in beide gevallen lievst heb zij met Adriaanze de reis doen, - ik heb
nu Zust: Santje bij mij, tot aanstaande Zaturdag, dit is met horten en stooten malgré bon gré
gegaan, maar nu is 't uit, daar moet schoongemaakt, gewassen, 2 nieuwe meiden gewagt worden
etc: en ik ben zo zwak tusschen beide, dat heb ik San, dan heb ik alles, en heb ik die niet mis ik
zo veel, moet in zwakke ogenblikken, en uuren de gansche boel aan de ongenade van booïen
overgeeven, dit kan op den duur niet uitkomen, ik ben bij voorbeeld vandaag zo slap dat ik reeds
2 maal een flauwte gewagt heb, houd het vrij daar voor dat ik te veel gevoel heb van al uwe
lievde en deelneming in al onze lotgevallen, daar gij telkens met daaden toonde ons te willen
helpen, dan dat ik uw nu ondankbaar een kind zou afneemen, die uw van eenigen dienst kan zijn,
maar de nood dringt mi, waarom ik hoop gij nu welgevallen in ons gemaakt plan zult neemen, ja zeeker hoop ik dat de Goede God ons dit geeven zal dat wij uw beide met uw kinders dit jaar
bij ons zien, mijn kleine Constan groeït voorspoedig, loopt liev, heevt nu 3 kiezen bij zijn 8
tanden, Trui en Piet zijn gezond, en voorspoedig, Frits studeerd neerstig ons dunkt Zach: zijn
ideés zig ook een weinig beginnen te ontwikkelen. Zeg aan Antje ik haar hartelijk groet,
beeterschap met haar vinger; en dat ik haar nu niet apart schrijven kan, ik heb 't kwaad genoeg
om duizelig zijnde onder 't geraas van 3 stumpers deeze briev in de Wereld te krijgen, zeg haar
dit nog, wij juist deeze morgen een briev van Tante Schultz ontfangen hebben die zeer voldaan
was over Antjes briev, haar alles vergeevd, Pa gelast heevt 3 GL: in haar spaarpot te doen, en
haar eerlang zelvs schrijven zal, ik heb geen kennis aan Jufvr: Stipriaan, ik heb hier kennissen in
overvloed, Proper, Moltrier, Assendelft, te Water, Boers, v: Voorst hoor ik geern, voorts hoe ik
over de Leidsche conversatie denk, dit spaar ik om uw mondeling meede te deelen, ik heb
doorgaans 't meeste genoegen als ik 't huis ben, evenwel zijn hier lieve menschen die ik ook
47
48

Ongeidentificeerd
Antje zou de tweelingzus van Frits kunnen zijn, Anna Elisabeth (geb. 1784 en nu dus 18 jaar oud)..
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geern eens ontmoet, - ik ben blijde als ik hoor 't uw welgaat, en heb een innig meelijden met
Broer T: nu zal ik Tijdeman verzoeken te vervolgen, ik kan niet meer, vaar wel lieve Br: en
Zusje, kust uw kindertjes voor mij.
Wij schrijven dan nu in haast, en wagten nu weder een brief van UweEdd. Dank voor uwen
zegenwensch! God zegene UweEdd. en de Uwen rijkelijk met zijne dierbare zegeningen, in
zijnen grooten zoon. Dat Christus over u lichte! en uwen dienst en huis zegene! en onze liefde
bevestige!
't spijt mij dat te Vlissingen het kwaad niet kan overwonnen worden door het goed! God geve
betere hoofden en harten! Mogelijk is het hier niet veel beter: en, daarom, zijn onze predikanten
ook zoo voorzigtig – en stellen dat, ja, mogelijk, de Synode strenge besluiten nemen zal. De
duivel krijgt wel meer zijn' zin, gelijk nog onlangs te Amsterdam49. Mij dunkt, men moest aan de
Synode antwoorden – 1. dat het Genootschap geen oogmerk heeft a. om iets in de leer af te
keuren of te veranderen – b. noch in de kerkenorde – die niets vaststelt aangaande de
Evangelieprediking onder de heidenen. 2. dat het oogmerk is, den Heiland, volgens het
Evangelie, bekend te maken onder de heidenen; door de geschiktste middelen – die niet zijn
gestudeerde perssoonen – maar blinkende Christenen. 3. dat het ons aangenaam zal zijn, als de
Synode medewerken, en middelen beramen wil, dat aan onze zendelingen, vanwege eenen
Classis, de magt gegeven worde om de sacramenten te bedienen.
Uwe rekening van Haarlem is nog niet ontvangen. Die van Stipriaan zullen wij laten vragen.
Juffr. Stipriaan kennen wij niet.
God zegene uwe aanstaande beroeping. van Huisman hoor ik veel goeds. Ik treur over den
ongelukkigen staat onzer zuster te M-g50. God geve spoedig herstel. Profr Boert zal zijne halve
beurt weder waarnemen. Mijn werk – de Stad – en predikanten bevallen mij wel.
Mevr. Rietveld is overleden. Dom. Rutgers, van Groningen, te Amsterdam beroepen. Zuster
Schultz heeft haar huis en brouwery verkogt, en een huis te Campen, voor een half jaar, tot
November gehuurd.
Uw Liefh. Br.
Leiden, d. 1. Maart, 1802
M.T.
hartelijke groete van San. dit nog, maakt tog het na Huis gaan van Antje aan haar smaakelijk, ik
had niet geern zij met teegen zin weer 't huis kwam. – hebt gij die briev van Hoekwater aan haar
geleezen? zo ja dan hebt gij stof genoeg om haar daar over te onderhouden, schoon al de
omstandigheeden en zaaken in zijn geheelen omvang uw onbekend zijn dit is zeeker die briev mij
veel traanen gekost heevt, omdat ik daar in Antje eene groote ontrouw en agterhoudenheid
omtrend haar ouders ontdekte, had zij mij die briev op een zeeker tempo bekend gemaakt had ik
er veel meede kunnen doen – ik heb haar op zeekeren tijd hart en ferm verdeedigt, daar ik nu
moet zien zij er waarlijk debet aan was. dit ten slot, als kinders haar Ouders chagrijn kunnen
aanzien, en dan nog in 't geheim mee doen, die zijn tot alles in staat, blijkens Gree: en Wil: dit
onder ons, maar maak er uw gebruik van. –
't is nu Dingsd: ik ben vandaag niet beeter, maar violente hoovdpijn51

*14. 7 Juny 1802. M. Tydeman en H. Tydeman-Hugenholtz te Leiden aan de "Waarde Broeders en
Zusters" te Middelburg en Vlissingen.
49

Om welke meningsverschillen binnen de kerk het hier gaat is mij onbekend. Het "Genootschap"is het Zendelingen
Genootschap.
50
Middelburg
51
Hermanna heeft haar hele leven lang geleden aan zware hoofdpijnen en benauwdheid.?
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Door Gods goedheid, ben ik, met de 7 kinderen, welvarend: mijne vrouw, heden, weder
ongesteld door zware hoofdpijn. Wij verblijden ons, dat het met zuster in M-g beter is, en
wenschen spoedige volkomene herstelling, en daar van, in het kort, ooggetuigen te zijn. Ik hoop,
dat UwEdd. op den bepaalden tijd mogen kunnen reizen, en Uwe familiën in welstand zullen
ontmoeten. Hier is gedankt, in de Pieters- en Hooglandsche kerken, door D: Assendelft, en
Proper: beiden, zeer wel. Den 16, zal hier eene Latijnsche oratie, op den Vrede52, gedaan worden
door Profr Siegenbeek, en een dejeuné dinatoir gegeven, in de zaal van dit huis, aan Professoren,
waar bij ook leden van den StaatsRaad. zullen zijn: ik ook; dus kan ik niet voor den 17. naar
Rotterdam reizen. Hier is het stadhuis met lampions, matig fraaij en de Academie met
flambouwen, zeer ongelukkig; anders niets geïllumineerd geweest. Wij verheugen ons over de
voorspoedige reis van Zuster S53.; danken voor haren brief; en wenschen, verder, veel genoegen.
Wij verblijden ons over 't goed nieuws van Amerongen, en denken, dat daar onder nog wel zaad
zijn zal, dat door onzen broeder gestrooid is. Dom. Schotsman heeft, dezen avond, in de
bedestond aangenaam gesproken over Zach. 4, 654. Die tekst blijft bemoedigend. Wij hopen dat
zuster te V-n55 ook de koorts kwijt, en beter zij; als Pietje56, Br. en Z. Leemaan nu te Vl-n zijn,
dan zij deze ook aan hunne Ed. gerigt.
Waarover heeft Br. P. gesproken bij 't Dank-uur?
Men zegt, dat de Erfprins van alle regten en goederen in deze Republiek afstand doen, en het
land van Fulda, dat f 300,000 opbrenge bekomen zal, en niets meer57. – Dat in het
Departementaal bestuur van Zeeland meest oude Regenten gekomen zijn58. – In Holland
verscheiden, als Meerman, van de Wal, van Stralen en, in de gedeputeerden, Mollestes – in
Utregt, Jonker, Jan van Lynden, Rau, Hendriksen. – Dat H. v. Alphen, aan eene beroerte,
sprakeloos, ligt; doch niet verstandeloos, noch hopeloos. – Dat Keetje Pauw zeer vermindert –
San! gij zult 't best kunnen oordeelen van mijn drukte, voorleeden Week kreeg ik order om 2
kamers in 't groote Huis te meubileeren, ten einde een examen dat voorleeden Zaturdag door
Curatoren daar gehouden is, nu heb ik voor 't groote Feest wel niet te doen als de Zaal en 't
groote Huis, en plaats schoon te laaten maaken, dan dat is genoeg, er is reeds de Capel Meester
geweest, om op te neemen waar 't muziek moest geplaatst worden, als 't regend in de groote
gang. anders op de plaats. – de Keuken is in order, zo dra als 't feest afgeloopen is, begind men
aan 5 schoorsteenen, 't is een kleinigheid! ik ben geen rust gewoon; voorleeden week was 't
kermis, daar heb ik wel niets van gezien, maar daar en teegen zo overvallen door gasten, de
Familie van van Rhemen etc: dat mijn Huis veel van een Logement begon te krijgen, Zondag
52

De vrede van Amiens waarbij de Bataafse republiek door Engeland werd erkend.
San (?)
54
Zacharias 4,6: Then he said to me, "This is the word of the LORD to Zerub'babel: Not by my might, nor by power, but by
my Spirit, says the LORD of hosts".
55
V-n, Vl-n : wrsch. Vlaardingen.
56
"Pietje" is later tussen de regels bijgeschreven.
57
De erfprins was Willem Frederik, zoon van Willem V. Willem Frederik was een bewonderaar van Bonaparte en had een
deal gesloten met de Franse overheid waarbij hij in ruil voor het verloren stadhouderschap het voormalige bisdom Fulda in
Duitsland kreeg plus nog enkele verspreide landstreken die door geestelijken bestuurd werden. Het werd een
vorstendommetje met 115.000 inwoners. De oude Willem V wilde er niets mee te maken hebben, dus aanvaardde W.F. zelf
het bestuur over het nieuwe rijkje dat de naam Oranien-Fulda kreeg. (H.v.d. Horst, 276)
58
"Terwijl de visserspink met Willem V erop achter de horizon verdween, zakte de oude Republiek zonder slag of stoot
ineen. De troepen van Pichegru bezetten systematisch het hele land. De orangistische machthebbers bewaarden keurig de
orde tot ze afgelost werden door nieuwe – patriotse – autoriteiten.(..) In het algemeen verscheen al dan niet na het maken
van een afspraak een gezelschap patriotten – vaak vooraanstaande leden van het lokale leesgezelschap dat nu de mantel had
afgeworpen – op het raadhuis, waar het netjes werd binnengelaten. Vervolgens gingen de oude machtshebbers naar huis. En
daarmee was de omwenteling afgehandeld. In een aantal gevallen – met name in Zeeland – bleken zittende regenten ineens
een patriotse kleur te hebben aangenomen (...)". (H.v.d.Horst, 263,264)
53
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avond vertrok de laatste boel per Nagtschuit, en ik bezweek, gisteren mijn dag meest liggende
doorgebragt, etc, - ik blijv voor uw alle die ik altoos was, UW aller Lievheb: Zuster Hermanna.
Seelig Sind die das Heimweh haben,
den Sie Sollen nach Haus kommen!

*15. 28 Aug, 1803. M. Tydeman en H. Tydeman-Hugenholtz te Leiden aan de "Waarde Broeder en
Zuster" [sinds maart 1803 te Utrecht]].
Waarde Broeder en Zuster!
Rom.12, 1559. – Het laatste deed ik pas: - ik condoleerde Neef en Nigt de Vos over het verlies
van een driejarig zoontje. Nu het eerste! Ik verblijde mij met UweEdd. over den 37sten
verjaardag van onzen waarden broeder: - dat hij leeft, gezond is; eene gezonde, lieve vrouw;
gezonde, gezegende kinderen heeft; het Evangelie gelooft; verkondigt; met zegen; te Utregt! –
God bevestige alle die zegeningen, lang en overvloedig! – Evenwel, Rom. 12, 15., vermaant ons
ook , dat, in dit leven, treuren en verblijden zig onderling gedurig afwisselen. God geve ons dan,
in voorspoed, dankbaar, in tegenspoed, geduldig en geloovig ons te gedragen!
[H.]Ook dank der goede Voorzienigheid gij dit jaar uit Vlissing: na Utrecht geroepen zijt. – wij
schrijven uw weinig om dat wij veel van uw moogen hooren en wel veel goeds! en gij hebt 't
druk dus kunnen wij dan over en weeder malkander van brieven verschoonen, ik heb kennis
gemaakt te Rotterd: met Prof Heringa, die met zeer veel lof van uw sprak, hij zelv beviel mij bij
uitneemendheid wel. – ik ben zeer in mijn schik Leemaan bedankt heevt voor Goes, hoe denkt gij
er over? – wanneer gaat gij op reis, zullen wij er ook niet in deelen? of zal 't slegts zijn om uw
van de eene schuit na de anderen te zien gaan, daar zal ik bedroevd om zijn, ziet hoe gij 't schikt
gij zijt ons altoos aangenaam, ik heb dan zulk een drukke woelige zomer gehad, dat ik niet geern
altoos zo zou leeven, 't stervhuis van zuster met al deszelvs gevolgen heevt daar toe veel gedaan,
dan mondeling van al die dingen nader, ik ben van daag in geen goede schrijv luim, ik weet niet
hoe t komt', ik ben er knorrig om op mij zelve, en tog word 't niet beeter, nu ik blijv heeden
dikwijls aan Uw dankdag denkende Lieve Broeder en Zuster, UW Lievheb: Zuster Hermanna.
groetenis van Antje en Angenis, Frits logeert tans te Calslaagen bij Do v: Hengel. Zach: hebben
wij in de halve kost gedaan bij van Bemmelen. – de kleinen zijn wel, zijn deeze Week wonderlijk
verschoont en bewaard, aan hun schooltje is een ontzettende hooge muur neergeploft op een
bleekje daar de schaapen eenige uuren te vooren nog gespeelt hadden, ik ben nog ongestelt van
de schrik, en akelige denkbeelden, God heevt hun merkelijk bewaard.

----------------------

59

Romeinen 12, 15: Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. [Sorry, ik heb alleen een Engelse
bijbelvertaling bij de hand].
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II

Van de volgende brief is alleen het laatste stuk bewaard gebleven. Met potlood staat er op aangetekend:
1804. Uit de tekst valt op te maken dat hij begin van dat jaar geschreven moet zijn.

16. (Leiden, begin 1804) Hermanna Tydeman – Hugenholtz aan haar zuster.60
..meer kwijt worden. – het is nu de eerste maal dat ik uw dit jaar schrijv, geloov dat ik verlang
uw te blijven liev hebben, te blijven dankbaar gevoelen wat gij en Broer voor ons, en onze
kinderen waart. voor al bid ik, de Goede God blijve bij, en met ons, en onze kinders, Hij zij om
Jezus wil ons een genadig en goedertieren Ontfermer, die ons blijvt draagen, beschermen, en
weldoen, zijne Genade kome ons voor, vergezelle, en agtervolge ons geduurig, het worde aan ons
openbaar dat de verschillende weegen waar door wij geleid worden, door zijne Genade
dienstbaar zijn ter vorming van onze harten voor den Hemel! hier zegt mijn ziel Amen op! –
og wat heevt Frits een genoegen en schik bij den Ouden Hr v: Rossum61 wij hebben al 2 brieven
van hem gehad, hij blijvt tot den 13 dezer maand, zo lang blijft Zach:62 ook bij Vock:63 te Delft,
voorleeden week zijn wij 3 dagen met genoegen te Delft geweest, hebben meede van Uw
Schoone Calkoen gegeeten. – Broer te Middelb:64 leid tog een zukkelend leeven met zijn Vrouw,
ik vrees dat zal zo wat vallen en opstaan zijn, ik heb regt meelijden met hem. – wij hebben tans
Neev Leïendekker bij ons gelogeert Nigt is na Catwijk omdat Nigt Schouwenburg (Mietje
Broes65) gisteren bevallen is van een Dogter, en Leïendekker en Schouwenburg zijn beide zeer
Caduc kunnen weinig preeken. – is dit nu niet een lange briev, dat is nu ook voor lang lieve
Zusje, weest nu maar zo goed Antje van 't een en ander te verwittigen, groet Broertje hartelijk,
kust uw Spruitjes en geloov dat ik blijv UW Opregt lievheb: Zus, Hermanna.
groet al die na mij vraagen vooral omhels Mevr: A. v: Wijk en Moeder Rutgers eens voor mij,
zeg hun ik dikwils wensch ook zo nabij den Hemel te zijn, als zij.
verschoon mijn slegt papier, -vraag eens aan Antje of zij wel bij Mevr: v: Linden een Visite
gedaan heevt. zij moet er ook gaan afscheid neemen, zeggen dat mij door mijne geduurige
ongesteldheid geene schrijvtijd overblijft, maar dat ik haar Ed: veel vriendelijke Complimenten
maak.
Tijdeman heevt nog 2 Coupons a f 35,,-,,- ieder, dus voor f 70,,-,,- kunnen wij die ook voor uw
gebruiken bij de Stoelemaaker?

17. 8 Juny, 1804. M. Tydeman en H. Tydeman-Hugenholtz te Leiden aan "Waarde B. en Z."
60

Catherina Geertruida van Rossem, vrouw van Hermanna’s broer Petrus.
Ook gespeld: van Rossem.
62
Zacharias.
63
Waarsch. Hendrik Vockestaert die getrouwd was geweest met Hermanna's oudere zuster Anna Maria (1762-1794).
64
Hermanna’s oudste broer Frederik Willem; zijn vrouw zou in 1806, hijzelf in 1808 overlijden.
65
Hermanna's moeder was een Broes, en deze Mietje is dus wrsch. een moedersbroersdochter, getrouwd met een
Schouwenburg.Van de Broes genealogie heb ik nog niet veel gegevens.
61
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Door Gods goedheid zijn wij thans welvarende, behalve hoofdpijn en slapheid van mijn vrouw. –
Wij permitteerden gaarn dat Angenis nog eene week blijve; maar er is geen staat op te maken,
dat zij met mij kan vertrekken: vooreerst, om dat mijne reis, mogelijk, niet voordgaat: ten
tweede: als ik kome, vertrek ik, van Utrecht naar Amersfoort, bij den Hr Temminck: en, vandaar,
mogelijk, langs een anderen weg weder naar Leiden, zoo, dat wij verzoeken dat zij zig tegen den
20sten reisvaardig make; zullende dan mogelijk Philip zenden om haar te halen: of Philip
medebrengen als ik zelf kome: en, als ik niet kome, dan nader schrijven.
Wij willen onze dogters wel missen voor eenen tijd als zij werken kunnen, en leeren werken: zoo
niet, dan zijn zij beter te huis.
Mogelijk zoude ik, met mijn vrouw, liever na half July komen: en, als het UwEdd. dan ongelegen
was, bij den Hr v. W.. logeeren. Wij wenschen UwEdd. veel genoegen, en zegen aan de
gemeente en Academica door het beroep van D. van Oordt: beterschap, aan Wolterbeek. Dank
voor het bericht van de bedestond: en den Coupon: en Prof. Huisman. Neef Broes66 heeft hier
gebeden en gesproken over Hand. XI, 18.
Gisteren zijn Vader, M:, en Zusters en KeeJet hier geweest: ook kwam, onverwagt, Vader v.
Rossem67, van Haarlem, die wat vroeger vertrok om nog te Rott-m68 te komen.
Over Dom. Brouwer, van Maassluis, hebben wij een zeer uitvoerigen, alleszins gunstigen, brief
ontvangen van D. Poge(?) van Arnhem en zijn vrouw. De man is goed; zijne financien zijn niet
slecht: zoo, dat wij denken dat de partij zeer aannemelijk is: en verzoeken dat UwEdd. ook in
dien smaak aan Zuster S. gelieven te schrijven69. Mijne vrouw kan, wegens hoofdpijn niet
schrijven: zij en de kinderen groeten UwEdd. – De Heere zij met Ul.!
Lieve! Og 't spijt mij ik wegens hoofdpijn niet ampel schrijven kan, mijn beste is zo verbaast kort
van stof! zo ras content! tilt niet zwaar etc: bij voorbeeld ik denk niet halv zo ligt over de
tegenswoordige omstandigh: van onze lieve S; ik geloov ja Br: een goed, opperbest Man voor
haar was, neemt dit denkbeeld zo ruim als gij wilt, jammer 2 Artijkels moet gij er uitsluiten, geen
uitwendige talenten! – geen middelen van bestaan!
dit zijn tog Artikels van gewigt, anders moogt gij, Geleerdheid, braavheid, Godsvrugt, een best
opregt Edel Carakter, en nog meer moogt gij te zamen voegen, volgens ampel berigt van hun die
Hem door en door kennen, als Geleerde, als Man, als Vader, als Christen, - word nu de zaak niet
veel moeielijker in uw oog? – in het mijne onbedenkelijk, - deed zij 't eens niet, wees zij dan ook
haar en zijn geluk van de Hand, daar het tog in den overvloed niet geleegen is dat iemand etc: maar doet zij 't en haar staat wierd eens zeer bekrompen, hoe zouden wij te moede zijn, in te
denken dat wij 't haar niet afgeraaden hadden, laat ons voor haar bidden, God haar in deezen
Wijsheid en ligt schenke om de beste keuze te doen, tot zijn Eer en hun beider Welzijn.
- wat nu Angen:70 belangt, houd haar gerust tot den 20sten dezer; ik denk de reis van Tyd: er wel
in zal schieten, voor mij, ik denk er niet aan, verbeeld uw den 18 deezer is er hier aan Huis een
vergadering van Curatoren, met 't eind deezer Maand begind de Vacantie dan vertrekken de
Studenten, kan ik dan den 19 zo maar de deur uitloopen? daarbij, ik moet dan gaan
schoonmaaken, werkvolk krijgen, etc: ik kan onmoogelijk als na halv July eenig plan gaan
maaken daar bij heb ik Jenneke71 beloovt dit jaar om haar na haar Moeder te laaten gaan. hoe 't
zij ik heb wel trek om te Utrecht eenige dagen te logeeren, maar wanneer weet ik niet, laten wij
66

Van Hermanna dus een moedersbroerszoon – en ook de Broesen waren een predikantenfamilie!
De schoonvader van haar jongste broer Petrus.
68
Rotterdam
69
Het betreft hier het mogelijke huwelijk van "Zuster S. ("San") met Ds Brouwer te Maassluis. Zij is op 16 october van dit
jaar (1804) met hem getrouwd. Na haar dood in 1826 werd Brouwer verzorgd door San's zus Heintje, zie brieven 133 en
136.
70
Angenis
71
Jenneke is blijkens latere brieven een hulpje in de huishouding.
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zo afspreeken was het opeen tijd gij ons liever niet had, dan gaan wij bij een ander, en ik koom
alle dag bij UW. –
ik zal dan zo Tijd: niet vertrekt wel een plan maaken na den 20sten om Ang: te rug te laaten
haalen, Antje moet dan na Amsterd: ik hoop maar zij Uw van weezendlijken dienst is, voorts
voorspoed in 't verhuizen, wanneer gaat gij over? hebt gij Marretje nog? en kund gij die ook nog
wat houden? – wanneer krijg ik antwoord op het bestelde lam, ik hoop tog niet ik 't nu nog
ontfangen zal. – daar komt Jorissen in, nu kan ik niet langer, groet Ang: lieve Broer en zusje ik
wensch Uw voorspoed en Zeegen! God zij met Uw! ik blijv
Uw Lievhebbende Zuster Hermanna.
Vervolgd, den 9. Juny –
Nu is mijn reis af - ik moet den 21 Juni te Hillegom zijn, om een transport te doen, voor den Hr
Kock, van Campen. Ik verzoek, den inliggenden te bezorgen: en Schalkwijk te Velde aan te
manen tot afrekening. –
Hier nevens de brief van D. Poge en vrouw, welke ik, na lectuur weerom verzoek. Heden is
mijne lieve vrouw wat beter.
ik verzoek de briev na lectuur spoedig te rug. -

De volgende brief, gericht aan "Caa" Hug. – v. Rossem, is geschreven naar aanleiding van het herstel
van haar man Petrus en het overlijden van haar vader. Volgens de Van Rossem genealogie is haar vader
op 18 Mei overleden, en dat klopt niet met de datum van deze brief, volgens welke hij op 7 mei al dood
moet zijn geweest.

*18. 7 Mei, 1805. M. Tydeman en vrouw te Leiden aan "Waarde Zuster"(C.G. Hug.- v. Rossem).
Hartelijk danken wij God, met U en met velen, dat Hij uwen lieven man, onzen waarden broeder,
gespaard heeft en weder opgericht. Hij ga voord ons te verblijden! en gebruike Uwen man nog
lang tot uitbreiding zijns koningrijks; en stelle hem tot eene eere van Christus! God heeft Uwen
braven Vader tot zich genomen, na dat hij zijn werk afgedaan had, zonder de gebreken des
ouderdoms te ondervinden. Hij ruste in vrede! Zijne gedachtenis zij, en is, in zegening! God zij
gedankt, dat Hij, onder alles, ook op de reis (en wij reizen allen steeds voord naar ons eeuwig
huis!) uw helper was; uw troostte: bewaarde: geleidde: verblijdde! Dit zijn uwe eigene woorden.
Gedenk er veel aan! De bevinding wekke steeds geloof en hoop! – Begeef u toch niet te vroeg op
reis! gehoorzaam den doctor! God spreekt door hem! - Uwe meiden, en kinderen, en gij zelve, en
uw man, en alle de Uwe zijn altijd welkom. Wij zullen, naar vermogen, haar voordhelpen. Wij
danken den Heer Schutters voor zijn vriendelijken brief: verlangen naar volgende gunstige
tijding. verzoeken onze groeten aan den gezond wordenden, en aan Uwe huisvesters. zijn redelijk
welvarende: en blijven, met heilwensch, en liefde Uw Br. en Z. M. Tydeman en vrouw.
Onze kinderen groeten Uwe Edd. en de vrienden Schutters.
Lieve Caa! bekommer Uw tog niet over meiden of kinders, zend ze maar bij ons, zoo veel en zoo
lang als gij blievt, mijn kinders verlangen al zeer, dag lieve!
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*19. 27 Mei 1805. M. Tydeman en vrouw te Leiden aan "Mej. Hugenholtz geb. v. Rossem, tans te
Vlissingen."
Waarde Zuster!
Wij deelen hartelijk in Uw omstandigheden: - in het verlies van Uwen waarden en braven
Vader72: - in de bekommering voor uwen waarden man: God trooste U wegens de dood Uwes
Vaders, die zalig is.; - Hij zij gedankt weegens de gewenschte uitkomst der ziekte van uwen man
tot hier toe: - Hij sterke u in alle omstandigheden: spare u in zijne gunste; met uwe kinderen rigte
spoedig den zieke op! en hij herstelle hem eerlang tot vorige krachten; en gebruike hem nog lang
in zijnen dienst! Wij verlangen te weten, hoe en wanneer gij zijt over gekomen? hoe 't thans is
met den zieken! God geve U beiden geduld, onderwerping, en geloofsvertrouwen op den grooten
en goeden Zaligmaker, dat Hij alles ten beste schikken zal!
Groet uwen man en den Hr. Schutters, van ons en onze kinderen. Wij zijn, door Gods goedheid,
redelijk welvarende. Wij bevelen ons in uw liefderijke aandenken, en blijven met hoogachting en
heilwensch, Waarde Zuster!
Uw liefh. B. en Z.
og lieve Caa wat heb ik met Uw geleeden! de Goede god sterke en ondersteune uw verder; ik
verlang zeer iets van Uw te hooren. hier te Leiden is ook veel voor uw gebeeden, te Water, V:
Voorst, Egeling etc: leeden met Uw, - nu de Heere geeve wij elkanders aangezigt nog eens in
welstand mogen ontmoeten, en met elkander danken, op dat 't mij nog gebeuren mogt, om bij uw
te logeeren, die trek is nu meer dan ooit bij mij levendig. ik blijv Uw lievheb: Hermanna.

*20. Leiden, 3 Nov. 1806. Hermanna Tydeman-Hugenholtz aan "Betje"73.
Heele lieve Beste Betje! nu leggen er 7 a 8 brieven van aanbelang voor mijn reekening te
beantwoorden aan Uw is er onder begreepen, dit weegt mij heeden zo zwaar op 't hart, dat ik
mijn jurk die ik voor Trui naaide heb neergegooit, om evenwel heeden aan U te schrijven, niet
teegen staande het kind haar eenige daagse jurk vuil aan heevt - og lieve gij weet niet wat mijn
huishouden al behoevt, een sterk lighaam, een vlugge ziel, daar bij moed, beleid, overleg,
verstand, etc, etc: en wie en wat ben ik, ik slijt zeer af, door de hoofdpijn die ik ( na wij de laatste
maal elkander omhelsden) zwaar en menigvuldig gehad heb, - mijn moed, overleg, verstand etc:
schieten veel te kort, om in deeze duure dagen, zonder inkomen, zonder tractement, mijn zwaar
huishouden aan de gang en mijn hoovd boven te houden. – hoe het met de Kantooren is weet gij,
- zedert den 8 Mei hebben wij geen tractement gezien, en men zegt er dit jaar ook geen kijken na
zal zijn, het laatste vierendeel jaars dat wij ontfingen wierd f 70,-- amptgeld ingehouden, dat men
zegt schreeuwend is, daar Tijd: geen ampt maar een emporaire Commissie heevt, dan te vergeevs
heevt hij er zig over beklaagt, - gelijk nu ook over de belasting der dienstboden, daar wij voor
Philip die meede in dienst van Curatoren in de Boeken moet werken tog f 20,-- moeten betaalen
voor 3 meiden f 30,-- dus f 50,-- hier komt nog bij dat wij teegen de grootste Prof. aan
inkwartiering moeten betaalen, geen duit minder, en dat beloopt van 4[?] jaar vrij wat. – maakt
nu zelv de reekening voor mij op, dan zult gij wel bereekenen ik thans niet veele geruste,
vrolijke, en kalme uurtjes slijt, ik weet volstrekt niet waar 't heen moet, ik moet tog turv, koolen,
hout, keersen opdoen maar hoe 't alles betaald komt weet ik niet. – ik meld U dit nu eens ampel
lieve Bet om U te doen gevoelen, het mij veelal aan lust, en tijd ontbreekt om te schrijven, ben ik
gezond dan ben ik dankbaar dat ik mijn huishouden kan waarneemen, en nog een uur over heb
72
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Adriaan van Rossem, †18-05-1805.
Jongere zus van Hermanna, getrouwd met de predikant Leemaan te Wageningen.
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om te naaien, ben ik ziek zo als voorleeden Week nog 3 dagen, dan leg ik te bed, of zit op mijn
stoel de boel na te kijken. – ik heb nu met Frits 3 studenten, dat is 3 kamers met vuur, behalven
die, 3 aan tafel gehad, dan de Student Bouvin, die geheel lam is geworden over de regter zijde is
na Sluis vertrokken, na dat wij een Week of 3 met hem getobt hadden, dat verlet ook al weer, een
Caapsch Kind voor onze reekening bij van Bemmelen, daar heb ik nu een 14 dagen meede bezig
geweest om hem van 't hoovd tot de voeten in de kleeren te steeken, - dit vereischt ook tijd,
moeite, overleg, - nu koom ik eindelijk tot mijn 6 kinders, die eeten, drinken, en gekleet en
onderwijs hebben moeten, enz...zie daar een kleine schets van bezigheeden, daar gij weinig van
kend. – ik weet wel gij hebt de uwe ook, maar die nood is veel al zo dringende niet, bij mij kan
alles zo opeen pakken. – gij hebt een geleerd man, - ik ook, welligt hij veel geleerde
correspondentie, - de mijne ook, en dat kost brieveport, etc: - dan genoeg, - onlangs lag ik aan
hoovdpijn te bed, ik dagt aan U, hield een lang discours met U, met traanen in mijn oogen, - ik
dagt Uw weg na, en de mijne, ik erinnerde mij onze innige verkleevdheid aan elkander in de
dagen onzer jeugd, en in een meerder gevorderde leeftijd, - nu daar en teegen zo ver van elkander
verwijderd, en wel in zulk een onderscheiden kring, - ik twijfelde niet of gij waart op den weg na
den Hemel, voor mij zelven was mij dit duister. – evenwel een zugt om er als de onwaardigste
van allen in te komen was bij mij. – ik verbeelde mij U daar aanstonds op te zoeken, en U daar te
vinden met een voorraad van kundigheden, door U opgezamelt, bij toeval dat Uw weg, en kring
U daar aanleiding toe gegeeven had, aan deeze zijde van 't grav, ik daar en teegen was bedolven
geweest onder een vloed van aardsche zorg, beslommeringen etc: dus wist niets, als dat ik door
dien eenen volmaakten, getrouwen, juist gepasten Zaligmaaker was binnen geraakt en dat ik dan
eerst begon te leeven, waar toe gij mij een grooten voorraad aan de hand gaavt, en dat ik maar
verrukt, verwonderd, zat op te zamelen, en dat wij de zamen bereekende Gods Wijsheid waar toe
wij hier op deeze wereld een poos zo van den anderen moesten gescheiden zijn, dat het was om
te zamen te werken, schoon ieder tot een bijzonder doel. – als ik nu zulke gedagten onder het
gevoel van mijn hoovdpijn heb, is doorgaans 't gevolg dat het veel erger word, en ik doodelijk stil
moet gehouden worden. – dus kan ik U onder mijn hoovdpijn niet schrijven, wel aan U denken,
en is mijn hoovdpijn over, dan moet ik de wereld in, en weer aan 't werk, dus reken ik nu gij ten
volle overtuigd en voldaan zijt, al is 't dat gij maar eenmaal s'jaars een briev van mij krijgt, daar
gij nu weet als ik hoovdpijn heb, ik meer opzettelijk aan U denk. 't is nu maandag avond, ik moet
zo na de bedestond, die tot mijn innig genoegen heeden avond door Do Egeling word
waargenoomen, - ik dank U hartelijk voor die kostelijk pot Anjovis, die in de beste order tot ons
gekomen is, en waar voor ik nu maar 7 st. betaald heb. – ik heb dat boezelaar van Vrouw
Holsvoort terug ontvangen, maar 't spijt mij, want Philip en Mie meenen zeeker te weeten die
Vrouw nog met haar Man in Bergen is. want ofschoon het volk vertrokken is, zo blijvt Holsvoort
als Regiments Kleermaker altoos bij het Depot. hartelijke groeten van Antje, en Agnes, - de
eerste gaat nu deeze Winter te Delft logeeren, dat is al zo dikwijls gevraagt, en dan zal ik als het
San geleegen komt haar ook eenige dagen na Maassluis laaten gaan, - nu heb ik nog San niet
gezien in haar huishouden, en schrijven doen we ook niet, ik weet niet hoe 't komt maar wij zien
nog hooren van elkander bijna niet, te Utrecht zijn ze welvaarende daar ben ik deeze Zomer ook
niet geweest, - ik ben na Uw vertrek van Rotterd: die zelvde avond ziek geworden de dag daar
aan meest te bed geleegen, vervolgens s'maandags tot mijn groote blijdschap geretourneert, en
toen erger ziek geworden enz...zo dat ik nog wel eens ziek maar niet meer van huis geweest ben,
- en dat hoevt ook niet, als ik maar gezond mag zijn ben ik 't best in mijn eigen huis te vreeden,
nu Lieve Groet Uw Waarde Man en weest nu te vreede met deeze lange briev, schoon ik er niet
over te vreede ben, ik had Uw mijn dankstov ook moeten meedeelen, dan dit zal ik nu aan
Tijdem: overlaaten die mij ook beloovt heevt aan U te zullen schrijven, ik blijv dan met mijn
gansche hart UW liefhebben, en ben Hermanna.
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21. Leiden, 16 Maart 1807. Hermanne T.-H. aan haar zuster te Utrecht, p/a P. Hugenholtz.
Lieve Zuster! hier nevens de begeerde halve zak Gort, van dezelvde prijs als de mijne te weeten
teegen f 15,10 de Zak, dus de halve Zak f 7, 35 – nu komt er nog vragt, aanteekenen, te rug
zenden van de leedige Zak etc: maar bekommert U nu niet, ik zal 't nu wel noteeren en heb met
het verschoten Geld geen haast. de Zak daar gij de Gort in ontfangt, behoort aan mij, weest zo
goed die voor mij te bewaaren, dan zal ik die bij geleegenheid wel eens weer krijgen. – og mijn
lieve Constan ligt zeedert Zaturdag zeer ziek aan zware Rumatieke koortzen, dit bekommert mij
zeer. – ik ben zeer naar zedert uw vertrek aan hoovdpijn geweest, en nog niet weer op straat
geweest (-).
nu is 't al weder Dingsdag avond laat, - ik meende U de Gort heedenmorgen te zenden, maar 't
kon niet, - nu zal ik morgen zien. mijn kleine jonge is over 't geheel vandaag wat beeter, vooral
na het lavement dat hij van morgen gehad heevt, dat goed gewerkt heevt, is hij minder benauwd,
klaagt ne meer over pijn in 't been, als 't hoovd, en nek, en keel, - heevt ook heeden minder
koorts, maar gebruikt niets hoegenaamd zeedert Zaturdag, word maar overgelegt uit de wieg, in
een bed, zit niet op. – Zach: heevt voor zijn f 4,-- van U gekogt een tabaksdoos, en een pijp, ik
hoop dit na Uw beider genoegen is, en dan danken wij Uw ook voor en met hem, heeden avond
is hij met de Nagtschuit na Amsterdam, komt morgen avond met de nagtschuit te rug, om nog 't
een en ander nopens zijn reis zig op te informeeren. - o ik zit in een boel, zo als ge U niet
verbeelden kond! – het schijnt nog niet vlot met de Wissel te Rotterd: te gaan, Uw Broeder G:74
heevt hem en doet zijn best (-)
zo praat ik al met U voort, en dat mag ik zo wel eens doen, terwijl gij bij mij waart zijn wij meer
dan eens een goed gesprek begonnen, maar telkens gestoort door beuzelingen, dat speet mij, ik
had die geern vervolgt, - nu dat gaat zo in drukke huishoudingen, - 't moet U tog niet afschrikken
om eens weer te komen? en maar denken, al die verstrooiingen behooren nu weer tot mijn
bestemming! –en als wij maar uit alles ook in de bijzondere kringen waarin ons de Voorzienigh:
plaatst leeren willen, dan is er altoos voor ons geleegenheid, of aanleiding genoeg. ik ga nu wat
eeten en dan na bed. – 't is 10 uur, hartelijke groete van mijn beste, denk Vrijdag eens aan ons, een gedenkdag voor mij, nu dubbel, dag lieve vaart wel, groet Broer, kus Uw kinders en geloov
dat ik blijv
UW Liefhebbende Zuster Hermanna
[M. Tydeman:] Neef N. Hugenholtz75 schrijft dat Neef Lievkens aan de Exsecuteuren zijn
consent gegeven heeft tot de afgifte van het Legaat in comptanten.
Woensdagmorgen, mijn kleine jonge heevt wel wat rustiger nagt gehad, dog is niet beeter, maar
zeer pijnlijk. –

22. Leiden, 22 Maart 1807. M. Tydeman en Hermanna Tyd. – Hug. aan C.G. Hug.- v.Rossem die 23
Maart jarig is.
Waarde Zuster!
Morgen is uw jaardag..(-) – wij danken uwen man, onzen broeder, voor zijne Christelijke en
broederlijke zegeningen, op mijnen jaardag, die wij, dankbaar, met Neef en Nicht Broes, en neef
Hugenholtz, gevierd hebben met veel aandoenlijk gevoel, wij zaten met 6 kinders, 't deed mij
leed mijn lieve Constan er niet bij was, - dan heb ik veel dankstov, de koorts, en pijnen minderen,
74
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Mogelijk Gerard van Rossem (1774 – 1841)
Nicolaas, zoon van Frederik Willem, oudste broer van Hermanna.
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van middag heevt hij voor 't eerst wat soep gebruikt, een theeschoteltje vol, anders heevt het kind
volle 8 dagen geleegen zonder iets voedzel te gebruiken, en ligt stijv, wil zig maar niet verroeren,
evenwel vandaag heevt hij zig eens even opgerigt, - beetert het nu zo, dan schrijv ik deeze Week
niet weeder. – ik verzoek Prof: Rau uw agtergebleeven Waïertje meede te neemen, - ook sluit ik
hier stil het versje in dat Frits op Tydems verjaardag citeerde, ik vind het nog al liev, en 't gav
veel aandoening. - ik hoop nu morgen aan U te denken, vereenig mij hartelijk met het geen
Tydem: U schrijvt. – dank U nog voor Uw bezoekje aan ons gegeeven, dat mij regt wel bevallen
is en dat ik tog hoop gij deeze Zomer met Broer en al de Kinders hervatten zult.. – hier nevens
ook een briev van Trui voor Jans.
't is nu Maandag morgen, mijn lieve Constan heevt een goede nagt gehad, en eet van morgen een
boterhampje. – ik heb nu veel moed, hij heevt van nagt ook voor 't eerst ontlasting gehad zonder
lavement (-)
Uw Lievhebbende Zuster Hermanna.

23. Utrecht, Vrijdag den 28sten Augustus, 1807. Geschreven door M. Tydeman ook namens zijn
vrouw aan "Waarde Broeder en Zuster".
[De brief bevat een lange heilwens in bloemrijk proza t.g.v. de 41ste verjaardag van hun Broeder,
P. Hugenholtz, op de 28e Aug. ]
24. Leiden, 21 Maart 1808. M. Tydeman en H. T. – Hugenholtz aan "Waarde Br. en Z."
Met dank voor de goede wensen met M's 67e verjaardag.
(-) Wij groeten Cateau, en houden ons overtuigd van haar welmeenendheid. Zij kan schrijven,
wanneer zij lust en tijd heeft: Wij danken voor de administratie der Engelsche en Surinaamsche
fondsen: en zullen, van den Hr Lichtman f 55:7:8 ontvangen en UWE. quitantie zenden. De
Proponent Cats komt te Lunteren: Gillissen, waarschijnlijk, te Limmen. Dom. Sluiter heeft, tot
onze droefheid, voor het beroep bedankt.
Wij blijven Uwe liefh. B. en Z. Tijdeman.
Waarde Lieve! ik zeg Amen! op al wat mijn beste U toebid, maar 't gaat mij als Zuster geen
schrijvtijd, alleen dit, hebt gij 't kistje voor Cato76 ontfangen, ik lees er niets af, ook geen
antwoord van Cato waar ze haar Sleutel van 't koffer gelaten heevd, tusschen beide maak ik mij
zeer ongerust, - laat Cato mij maar eens schrijven, zo gij 't mogt hebben als ik, dat is druk, Crees was in volle vreugde om haar Man77 eerstdaags te zien, en ziet daar komt de tijding dat hij
al weer terug is, zij weet niet waar als hij maar niet na Zweden moet, ik heb meelijden met haar,
zij is gansch treurig. – Angenis word wat beeter, ook Trui die ook ongesteld was, en dan komt
altoos die pijn in de zijde voor den dag, daar ik mij nog wel ongerust over maak, - want ze word
zo liev, handig, neerstig etc: 't is zo 10 uur, ik kan niet langer, dag lieve schepzels, ik wensch Uw
morgen zulk een genoegelijken dag, als wij Zondag mochten hebben, en dat de briev van mijn
beste U zo verkwikken zal als die van Broer ons Zondag verkwikte, herhaald las ik dezelve.
Hermanna.

76

Het is mij nog niet duidelijk wie deze Cato is. Het is in ieder geval een meisje dat bij de Utrechtse Hugenholtzen in huis
is.
77
Wijnanda Lucretia (Crees), Meinard Tydeman’s oudste dochter, was op 14.11.1801 getrouwd met Adrianus Stegman,
Kapitein der Artillerie, die in 1812 in Rusland om het leven kwam. Ze hertrouwde later met Adriaan Bonebakker.
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*25. Leiden, 6 Lentem. [Maart] 1810. M Tydeman en H. T. – Hugenholtz aan "Waarde Br. en Zr" met
een naschrift van "nigt Agnes".
Waarde Br. en Z.!
Door Gods goedheid zijn wij welvarende. Mijne huisvrouw is, den 14. v. Sprokkelm. te Delft
geweest; heeft Vader ongemeen wel gevonden: Moeder is, na dien tijd, niet wel geweest: mijne
vrouw heeft ook daarna veel geleden aan tandpijn: is, twee Zondagen, niet te kerke geweest: nu,
beter. Nicht C.H. Vockestaert is ruim twee weken hier geweest: gisteren, vertrokken. Hier zijn
niet vele zieken. Laatstleden Vrijdag, is hier gehangen een moordenaar en dief, die in de stad
woonde. Die te Delft uitgebroken zijn, zijn allen, op éénen na, weer gevat. De beide Dissertatien
heb ik ontvangen.
Van Zacharias hebben wij een brief van d....Nov. laatstl. Hij was welvarende: maar schrijft niets
gewigtigs.
Van Fransche Troupes zullen wij, hopelijk, verschoond blijven, en de Keizer ons genadig
handelen. ook hij is afhanglijk van den Koning der Koningen den Heer der Heeren – f 40 van den
Heer Schouten zijn nog niet ontvangen. Wij danken Br. voor de bezorging. De Activering heeft
geen haast. Alle de hairen, die van onze hoofden zullen vallen – maar zij zijn onlangs eerst
gesneden – zijn ten dienste uwer kinderen. Ant en Fr. zijn zeer welvarende en vergenoegd, en
zonder Franschen. Ik verzoek adres voor de inliggenden: wij groeten Nicht C., en uwe kinderen,
wenschen UwEdd. veel geloof en berusting: en blijven Uwe liefh. B. en Z. Tydeman.
Waarde Br: en Zr.
ik dank Uw voor Uwer beider brieven, die van Zust: vond mij te bed, ik heb veel aan hoovd; en
tandpijn geleeden, ik heb 14 dagen niets als 't geen ik zuigen kon kunnen eeten, - nog meer leed
ik aan angst voor de Franschen, - en horreur voor de Vent, die zo in mijn buurt gehangen wierd, dit, gevoegd bij 't gebrek aan geld, en 't donker inzien in de toekomst, maakte mij zwak, angstig,
zorgende, kortom in geen aangename dispositie , - ik dagt wel aan Uw, maar had geen
schrijvlust, - nu hebt gij mij regt plaisier gedaan, met ons berigt te geeven, - ieder dag dat gij vrij
zijt, wil ik voor Uw danken, - en nu beschikt gij mij nog f 40,-,- dat is weer zo veel, dat helpt, en
ik dank er Uw voor, - ik heb 't nog niet ontvangen, maar 't zal wel komen. Vrijdag zeggen ze dat
ik 47 jaar word (ik dagt 46) maar 't is ook goed, denk dan die dag eens om mij, als aan een die nu
zo lang gedragen, verzorgt, en beweldadigd is, - als aan een die nu reeds over de helft van haar
leevtijd is, - ja helaas! als aan een die die veel wijzer, heiliger, en ootmoediger moest geworden
zijn, door, en in die wegen waar ik in geleid wierd. ik neem de vrijheid deze voor Mama te vervolgen, of liever te eindigen – hebt UEd: den 5 Maart
gedagt aan de verjaardag van Grootma – met blijdschap dagten wij aan de geboortedag van Uwe
lieve Mietje den 2de dezer. Hartelijk wensch ik UEd. dien dag nog menigmalen in blijdschap en
dankbaarheid moogt zien wederkeren. – Antje & Fritz zijn op den duur zeer wel te vreden, zij
hebben ons UEd: vrindelijk en aangenaam pratent geschreven. Antje is laast nog 8 dagen te
Nimwegen geweest. klaagt nergens over dan dat zij minder tijd heeft dan zij zich verbeeld had. –
Do Gerweel van Emmen is nu te Elst beroepen dan men denkt die bedanken zal. Ik wenschte wel
men Hugenholtz daar beriep. die is voorleden week met zijn ...?... 3 dagen naar hun ..?.. naar
Driebergen vertrokken – ik hoop van de Zomer Antjes plaats te vervangen te Hervelt, men zegt
dat dit goed voor mij is, daar ik hoewel niet ziek tusschen beide hoestende en met hoofdpijn
bezield ben, vooral des Zondags met het laatste – ik kan niet meer dan eens te kerk gaan. – mijn
...nden Paradijs is zedert Kersmis ziek, heeft dagelijks koorts, doch het begint nu te slijten en
men durft op beterschap hopen. – daar is nu weer een jong doctor gestorven in den Haag, Dr la
Sausaye, die hier gestudeert heeft. ik heb nu een catechizatie bij De Egeling daar wij met ons 8ten
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zijn en de bergpredicatie behandelen. Dingsd: morgens van half 1 tot 2 uuren 't welk mij een
aangename tijdspassering is. – veel comp: verzoek ik aan de Freules Sintelo - de Heer Temminck
hier is zeer ziek geweestvan een ontsteking in de lever men dagt en hij vooral, dat hij hieraan
sterven zoude dog wordt nu weer beter. Hartlijk beveel ik mij in UWEd geeerde vriendschap
UEd: nigt Agnes.

*26. Leiden 23 Lentem. [Maart] 1810. M. Tydeman en Hermanne T.- Hugenholtz aan "Waarde Br. en
Z."
Door Gods goedheid, zijn wij welvarende; dankbaar voor Uwe hartelijke zegenwenschen: God
geve, dat gij U nog lang in deszelver vervulling moogt verheugen: treurig over den tegenstand
van den Heer Ockegen: en over onze ijdele blijdschap. De beslissing van den Minister vind ik
zeer regtmatig; maar mij dunkt, dat ze zaak bij de Classis behoort, en dat, mogelijk, Deputatie
Synode kunnen oordeelen, dat de zaak niet bij hun behoore. Wij hopen, dat de opofferingen
zullen in de hand vallen.
Wij verblijden ons, dat er à Costa gebeden wordt. Hier wordt de Comedie zeer druk bezocht,
tweemaal ter week.
Heden is hier gemaakt dit twaalftal: Schacht, te Dordt, 30 stemmen, Herwerden, Zutfen: 28. Van
den Broek, Oud Beyerland: 25. Donker Curtius, Arnhem: 26. Dibbetz, Zwol, 25. Prins: Zwaag:
25. Goedehuis, Hoorn: 24. Reddingius: Assen: 23. Veltman: Kampen: 23. Weldijk: Gouda:: 21.
Ter Hoeven: Lochem: 20. Nahuis: Loenen: 21.
Hartelijke groeten van Vrouw en Kinderen: ook aan de Uwe, en aan nicht C.
Uw liefh. Br. M. Tydeman
tournez s'il vous plait.
O foeï!! op welk slegt papier schrijvt Tijdem:!
de zaken zijn tog te wigtig, en de tijd te kostelijk om deeze te verscheuren. – kon ik maar beloven
er nog wat wigtigs volgen zoude, maar vlei uw daar niet meede, - een overhoop hoovt, slegte
pennen etc: hinder mij iets mooïs – of iets wigtigs te melden. – ik dank Uw voor Uw wigtigen
briev van eergisteren die smaakte mij regt, ik las, en herlas daarom dezelve. – dank voor al Uwe
attentien – is Zuster ook niet jaarig in deeze Maand? daar legt mij iets van bij, - zo ja! dan
wensch gij die dag ook zo genoegelijk moogt doorbrengen als wij d: 20ste vierden, en bij de
weederkeering leevere dezelve geduurige dankstof op! de Kinderen haar brieven zijn met
opgetogenheid ontfangen, maar konden nu niet beantwoord worden, om dat onze Kinders alle uit
zijn, Angnes en Trui op een diné, Piet en Constan op een jongenspartij, - dus hoop ik in 't
vervolg, als ik eens in staat zal zijn om Zuster haar Mutzjes te zenden, dan, de eene logeerd nog
te Rotterdam, en heevt al meer van brieve porten als van Waschen gekost, - komt die, dan zal ik
de beide mutzen zenden, en er ook wat van onze haïren bij doen78, maar de Maart moet eerst
voorbij zijn, want in deeze Koude laat ik ieder zijn vagt houden, ik zie hier zelv hoe veel hoovd,
en kiespijn, en verkoudheden het snijden van 't haïr in deeze tijd van 't jaar geevt. – deeze Week
hebben wij een visite van den braven Hr v: Soetermeer gehad, - en heevt ons de f 40,-,- gebragt,
waar voor ik Uw nog dank, - ik had zo geern eens na Mevr: Bos gevraagt maar durvde niet, om
dat ik zo veel van die goede Man houde, en mij dagt zo veel verdriet in zijn gelaat las, zo wilde
ik niet een aandoening aan de gang maken, die wellicht nu sliep, - ik liet Hem dus vertrekken vol
gevoel van meelijden, over 't kruis dat hij torscht. – zo verkeer ik ook omtrent onze goeïe Betje, zie dat vind ik nu een hoge weg! – 't is mij beste als ik voor hun bidden kan, - mogt er uit dit
duistere nog eens ligt voor hun opkomen. – hoe 't zij, Leemaan moet niet bedanken, dat raad v:
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Voorst – Boers v: d: Wijn pers: zeer af, 't is zijn zaak niet, maar die des Kerkenraads van
Wagening: - en hij kan, en moet het afwagten. –
ik had dat tourtje na Amerong: wel met Uw wel willen doen, om al die oude denkbeelden eens op
te wakkeren, - leevt die Jufvr. v: Wijk nog? – de Vrouw uit 't Rode Hart? etc: ook wilde ik wel
eens bij Uw zitten in een bedestond, dat is nog eerst regt, - o hier is 't om je te bedroeven, de
Kerken tamelijk, maar de Comedie vol, - bij iederen nare tijding moest een wel geplaatst hart
zeggen, "elk een Uwer oordeelen is regt," – want wij zijn rijp geworden voor onzen ondergang, maar als men nog aan God denkt, en gij Hem aan roept! og dat Hij dan Ulieden ook nog ditmaal
hore, bid dan ook voor ons, niet alleen dat Hij de oordeelen matige, maar ook om gevoel van
zijne roede, om den Geest der Genade, en der bekeering, - zo doende word Gijlieden het zout der
aarde, en werkt wat goeds voor Uw zelven, en voor Uwe landgenoten uit. –
onlangs hebben wij goede tijding van alle onze Kinders, in Groning: - Friesland, - en te Hervelt.
– hier zijn ze ook wel, behalven Angnes die weder heel slap is, Kina, en Valeriaan gebruikt, - 't
plan is dat zij in Mei naar Hervelt zou vertrekken, om haar gezondheid te bevorderen, in 't ruwe
is 't plan de Week van d: 7 Mei, maar ik schrijv nader, vraag nu alleen of gij haar ééne nagt zoud
willen bergen, dan zou zij met Bouvin, die d: 7 Mei hoopt Proponent te worden na Hervelt gaan,
en Antje weder met hem retourneeren, Frits zegt hij in de Zomer niet van Hervelt kan, - Jenneke
was zeer verblijd met de briev van Jaantje, - hoopt haar te antwoorden, - kusjes aan al de
kindertjes, Piet feliciteer ik met zijn prijzen, mijn Piet zal nooit een Phenix worden, of 't mogt
zijn in stoeïen, en speulen, - anders trekt hij zig de dingen niet aan. – ziet gij Calkoen nooit? – ik
heb veel meelijden met hem, - nu vaart wel, (-)
Uw Liefhebbende Zust: Hermanna.
bij geleegenheid eene beste hartelijke groete aan de Familie van Lijnden, - zeg aan den Land
Drost dat ik hoop hij nog lange zijn mag een Nehemia van onzen tijd, die het goede voor zijn
Volk zogt, - en dat kan niet beter als door geleegenheid tot bidden te geeven. –
27. Leiden, 25 Aug. 1810. M. Tydeman en Hermanne T. – Hugenholtz aan "Waarde Broeder en
Zuster".
Daar zit ik nu weder in mijn Huis! vol gevoel van Gods bewarende Goedheid over mij, de onze,
en het onze, - alles mogt ik in order wedervinden, - en voor mij zelven heb ik een onbegrijpelijke
genoegelijke nagedachtenis, van alles wat ik gezien, - genoten, en ontmoet heb, - de dag van mijn
afreis van UW ja die viel mij bang. te Woerden was ik zo erg dat ik begon te vreezen of ik de reis
zou kunnen voortzetten, - dan de lieve Stilte in de Schuit, - 't aangenaam en hulpvaardig
gezelschap in de Roev, - gevoegt bij het schoone Weder, bragten veel toe om 't mij dragelijk te
maken, - voor 4 uur waren wij reeds te Leiden, - de weg na Huis koste mij veel moeite, - dan na
de thee kwam ik nog tot bedaren, en wierd nog door verscheidenen goede Vrienden bezogt. – ik
dank UW voor het genoegen dat ik door, en met Uw genoot op mijnen weg, - dank ook voor mij
al de Utrechtse Vrienden (zo veel zij onder uw bereik zijn) voor hunne lieve, en vriendelijke
toesprake, - voeg er een groete bij. –
't is hier op die vrolijken avond en nagt vrij wat rustiger geweest, als bij UW etc: etc: dus blijde
ik bij Uw was, - jammer maar dat wij ons door die malle Meiden lieten overhoop stoten, en daar
door het betamelijk genoegen van onze lieve Spruiten vergalde. – ook zijn wij door onze absentie
bewaart voor een schrik, eenige dagen voor onze terugkomst, kwam er brand, bij een Verwer digt
bij ons, - maar dat in den nagt zo veel alarm maakte, dat aan onze kant alles in rep en roer was. 't
is gelukkig spoedig gebluscht. – met de inkwartiering is 't hier voor ons ook drukkend,
eergisteren kwamen zij voor 10 dagen f 7,6,- halen toen er de Week te vooren f 17,-,- voor ons
pas betaald was, - en daar is nog geen kijken na Tractement, - dus donker voor ons in deezen, dan daar lang, en veel over te praten, of te schrijven helpt of verminderd niet, - Zalig die in deeze
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dagen lust heevt zig te verootmoedigen, en te bukken onder zijnen God, - als Hij in de
donkerheid wandelt en geen ligt ziet (anders is er hier of daar nog wel een kiertje of straaltje) dat
hij vertrouwe op den Naam des Heeren, en steune op zijnen God!
nu groet al Uwe Kinderen voor Oom en Tante, is Cato al aan het werk? mijn 3 wigten zijn al in
order, - Constan gaat al met een vreeselijken ijver na school, Piet heevt 2 morgens zeer naarstig
gewerkt, zodat Pa zeer content van hem was. Trui heevt het op haar manier ook druk, heeft
meede Zuuring ingemaakt, etc: etc: - nu zal Tydem: hier nog wel een woordje bijvoegen, - ik
beveel mij in UW vriendschap en blijv
UW Dankbare Zuster
Hermanna.
(-) wij verzoeken onze groeten aan de vrienden Ackersdijk, en anderen. Vader en M. Hug-tz, en
Zuster H., zijn, laatstl. Zondag namiddag, bij D. Hug-tz79, te Rijswijk, ter kerke geweest, en zeer
welvarende. Heden wachten wij den Profr. v. Franeker, met een kind; Maandag, zijne Vrouw,
met nog een kind. Dank voor nevensgaand boekje, 't is zeer bescheiden geschreven. Groete van,
en aan, de kinderen.God zij met UWEdd en de Uwen! Hoe varen Profr. Calkoen, Mevr. de Viek,
het kind van Profr. v. Heusden?
T.V.T.
M. T.
28. Leiden, 22 v. Slagtm. [November] 1810. M. Tijdeman & H. Tijdeman – Hug. aan "Waarde Br.
en Z."
Door Gods goedheid, zijn wij welvarende, met de onzen en met Judith Hope, die hier sederd
gisteren een week logeert, en UwEdd. groet; wij danken voor de vriendlijkheid aan onze
kinderen bewezen. Zij zijn wel te Herveld gekomen. Wij danken ook voor de informatie, door
den Heer End-t gegeven: en moeten het beste hopen, wenschen, bidden. Onlangs heb ik de
Rekening van de Exsecuteuren in den Boedel van wijlen Nicht Dui..an.. ontvangen: welke,
behalve de Effecten, die, volgens Prijscourant van 1803, berekend zijn tegen 33. 43., en 45. per
cent, en dan te zamen bedragen f 3872. - ., bevat een ontvangst van f 9270-7-1, en eene uitgaaf
van f 9037-17-., zoo dat er slechts f 232-10-4 voor de 19 erfgenamen overschiet, waar uit nog
onze gevolmachtigde te Zwol moet betaald worden. – Wij zijn deze week zeeer verkwikt door
eene bezending Oesters, over Delft, zonder brief ontvangen van Neef Nikolaas. – Wij verlangen,
te weten hoe 't is met de oudste dochter van den Land Drost. – Dezen ontvangen UweEdd. door
den Heer Bennet, Lid van de Commissie tot den Landbouw. – Groetenis van Vrouw en Kinderen
aan Uwe Edd., en Kinderen, en Cateau: God zij en blijve Uwe hulp en Schild!
Uwe Edd. Liefh. Br. M. Tijdeman.
Lieve Broer en Zusje! ik wilde zo geern zo met Uw afspreeken, dat als het oudste Dogtertje van
de Land Drost betert, dan wagt ik zo spoedig geen briev, maar als zij onverhoop erger was, og
doe t dan mij spoedig weeten, ik ben er zeer bezorgt over, in allen geval maak daar mijn
vriendelijke, deelneemende, ouwerwetse complimenten, zeg dat ik Freule Sophie hartelijk dank
voor haren ampelen briev, dat wij met haar, en de Famillië danken voor, en verheugd zijn over 't
gelukkig en behouden retour van den Land Drost. – dat wij hopen hare blijdschap spoedig
volkomen zal zijn, door 't herstel van haar lieve Kind.
ik dank UW voor al de lievde, trouwe zorg, en behulpzaamheid aan mijn kinders beweezen! – ja
ik weet ook wat het is mijn kinders te moeten verlaten, zelvs een zuigeling agter te moeten laten
en dan met het zog verleegen te zitten, ook dat is mij overkomen, - maar dat is nog een ander
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ding als Kinders de Wereld in te zenden, en dat wij blijven daar wij 't huis horen – nu 't geeft mij
veel moed en opbeuring, dat al mijn goede vrienden ons plan goedkeuren, Zondag avond heb ik
een briev van onze goeïe Bet gehad, die had een bezoekje van Angn: en Piet gehad beide waren
zeer wel en vergenoegt.
wat loopt dat mal af met onze erffenis, ik ben blijde ik er mij nooit veel van voorgestelt heb. –
alleen zal ik verdrietig weezen als wij nu bij 't Slot er geld bij moeten leggen, want ik ben nog al
in verschot. – ook is 't een onverschonelijke luiheid van die Executeuren om in zo veel jaren geen
intrest te beuren en – nu is het te laat. o daar is zo veel stof in tot ergernis, - maar ik zoek maar te
denken daar geschied niets buiten de Voorzienigheid, en 't is veel beter onregt te lijden als onregt
te doen.. –
terwijl ik dit schrijv ontvang ik brieven v: Herveld, zij zijn zeer welvarende, al weer dankstov! –
Stegman en Creesje zitten nu in Medenblik, - heb ik Uw al vertelt dat Onkruid behoude in L.....
gearriveert is. ik heb voorleeden Week veel hoovdpijn gehad, - anders zijn wij alle wel. – wat
heb ik gesmult aan die Oesters! – ik had ze in geen 3, a 4 jaar geproevt. – ik vond het dan zo door
en door liev en hupsch van Klaas dat ik 't niet zeggen kan, ik wou hem er wel eens voor zoenen.
– ik hoop dat gij de Heer Bennet eens ontmoeten zult, o 't is een lieve hupsche brave Man! onze
trouwe Huisvriend. –
voorleeden week hebben wij een eigenhandige briev v: Calkoen gehad, 't is de moeite waard
derzelve te leezen, ik bewaar die als een klein nood. – gaat gij er nog van tijd tot tijd, hoe vind gij
hem? – Hansje is nu na Amsterd: dat vind ik nog al een heele post in dit moment haar Broed: te
moeten quiteeren.
nu lieve Menschen, ik wensch Uw en mij, wij de Winter gemoedigd mogen ingaan, en
ondervinden wij onder alle bezwaren er ook door zullen geholpen worden. (-) ik ben ja Uw
stumperige maar ook Uw Lievhebb: Hermanna.
wel vreeselijk wat heb ik met een slegte pen zitten krabbelen, maar ik zat zo in gedagten dat ik 't
nu eerst merk. – ik dank Uw voor 't geld dat ik ontfangen heb door de Hr v: Soetermeer, dat had
ik waarlijk haast weer vergeeten.
*29. Leiden, 16 Decemb. 1813. Hermanne Tydeman – Hugenholtz aan Broeder en Zuster.
Geadresseerd aan P. Hugenholtz, predikant te Utrecht.
Waarde Broed: en Zust:!
Reeds eerder had ik Uw eens willen schrijven, en schreev U in mijn gedagten duizend brieven,
en ô wat stond daar al in, dan benauwend, dan verruimend, - ik dank Uw voor U trouw schrijven,
en al het deel dat gij, en uwe kinderen naamt in 't geen ik leed, met, en om mijn lieve Trui, die nu
door Godts Goedheid bij den dag avanceert, welk een dankstov! – Prof: Oosterdijk die haar met
onbegrijpelijk veel zorg bezogt en 14 dagen lang tweemaal daags kwam, zeide mij eergisteren,
hij niet gedagt had het zo wel afgelopen zoude zijn, want dat het in het begin een Rhumatieke
koorts was die scheen te willen veraarden in een sleepende Zenuwkoorts, die volstrekt niet
afging, gelijk die ook volle 3 Weeken geduurd heeft. d: 6 Dec: s'avonds onder de illuminatie
kwam Oosterdijk en vond haar 't eerst zonder koorts, - zij is nu zelv al van de kina af, gebruikt nu
alleen de IJslandsche mos, staat s'morgens ten 11 uur al op, loopt al over de kamer, en is nu
uitgehongert, zij heevt ook net 14 dagen geleegen zonder iets te gebruiken. – zij groet, en dankt
U hartelijk voor uwe deelneeming, droomt al weer druk van Cato, en Jans, - etc: - wat heevt de
goede Voorzienigheid het gunstig voor mij geschikt, als het kind eens 8 dagen langer in Utr:
gebleeven was, - o ik mag er niet aan denken, zij was al ongestelt toen zij uit Utr: kwam, heevt 2
dagen daar an s'nagts de koorts gehad, was de gansche Week onlustig, triestig, dat ik al
toeschreev aan treurigheid zij weer 't huis was, omdat zij met zo veel plaïzier te Utr= geweest
was, - maar weinig dagt ik haar zo een zware ziekte treffen zoude, - en dat net in die benauwde
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dagen, die Woensdag80 en eenige volgende dagen zal ik niet ligt vergeeten, wat angsten ik
uitgestaan heb, toen kreegen we die Woerdense Woensdag avond nog 2 Haagse Burgers
ingekwartiert, zij waren ordentlijk, maar je begrijpt wij moesten alles voor Trui verbergen, die
gelukkig na niets vroeg. – o zat ik een Winters avond bij U, ik zou U zo wat kunnen vertellen, bij onze angst kwam de angst over Ulieden, zo veel mij nog voorstaat van uw kelder verbeeld ik
mij U en al de Kinders daar in verstopt te zien, en o die Zondag! had ik 't maar geweeten gij toen
verlost waart! dat had mij wat angst, en benauwdheid uitgewonnen. – nu zo veel heugelijker was
't mij Uw uitredding te verneemen, - maar eer ik 't vergeet onder 't praten, de Vrienden in Utr:
zullen er wel op bedagt zijn, dat het zeer te vreezen is, wij dit Jaar geen een gedroogde appel
krijgen zullen, daar ik die uit de nabuurschap van het arme Gorkum ontfangen moet, - mogelijk
zijn ze al opgegeeten, - hoe 't zij, ik hoop er in te berusten, en doe gij dat ook maar.
tot hier toe schreev ik gister avond, vriendelijk gehinderd wordende door Schacht en Mevr: v:
Voorst, die na mijn Trui kwamen zien. – nu ben ik vroeg opgestaan om nog wat te keuvelen, om
9 uur passeeren hier de Famillie van Lunenburg, dan wilde ik geern deeze meede geeven, - ik
dank U en Cato ook voor 't berigt van Muiden, ik was blijde te verneemen Uw Br: en Zust: daar
wel, en gered waren. – ik meende toen dat Naarden ook al over was, om dat wij toen 3 Cosakken
ingekwartierd hadden waarvan wij een verstaan konden die ons vertelden zij van Naarden
kwamen. – wij zijn hier aanmerkelijk verschoond boven Utr: van inkwartiering, hoe is 't thans te
dien opzigte bij U gestelt, op 't ontfangen van Cato haar briev, hadden wij ook net tijding van
Frits, die bewuste pakjes zijn hun tog nog geworden, schoon 't eene open, en zonder adres, zij
waren toen wel zijn wonderlijk verschoond van Franschen. Frits is daags na 't bombardement in
Arnhem geweest, vond het zoals gij 't in de Courant gezien hebt. – nu hebben wij weer in lang
geen tijding gehad, zo dat ik al weer verlang, zo lang 't nog zo zit met Nijmeegen ben ik niet
gerust. – og waren onze lieve landgenoten gered, gelijk wij! – gisteren heevt men hier vreeselijk
horen schieten, - men rekende of 't Gorkum ook kon zijn. – voorts ik feliciteer U met de uitkomst
voor Uw beide Broeders in Rotterd: dat uitzigt moet een nieuw leeven geeven. – mijn beste
Tijdeman is dingsdag d: 7 Dec: na den Haag geweest, heevt de Prins gesproken, die hem nog
herkende. – ik ben nog als de geene die droomde en kan 't mij niet verbeelde, - als God die zulke
grote dingen aan ons deed, maar blijvend erkend, en geeerbiedigd worde, door een Volk dat zo
zigtbaar door Hem geholpen is. –
wij zijn onder dat alles bewaard, verschoond, en gezond gebleeven. Angnes wel wat heel slap, ik zeedert 8 dagen veel hoovdpijn, anders wel, ook Constan is bewaard dat begrijp je is zijn
wijsheid niet, die jonge loopt overal bij, in, en onder, - die bange Woensdag, was hij na Catwijk
gelopen om Engelsche te zien, op zijn retour hoord hij te Rhijnsburg de Fransch= in aantogt
waren, en alle de poorten gesloten waren, hij loopt na de Stad, maar vind helaas de bruggen
opgehaald, en mogt er niet in, toen had hij de presentie van 't Cingel om te lopen, na de Mare
Poort, en te wagten op de Haarlemse schuit, voor welke passagiers de brug nog eens wierd
neergelaten, en zo is hij er in gekomen. – Piet blijvt onder alles even bedaard en netjes hij past
maar op zijn Oranje lintje dat dat in order blijven, - en mijn Trui heevt nog niets van dat alles
gezien, en daar door ik ook niet, ik ben in 4 Weeken niet op straat geweest, als Zondags eens na
de Kerk, - Judith die in Octob: een Week of 3 a 4 bij ons zou komen, is nog bij ons, op de
ziekekamer was zij mij tot hulp, en sterkte, want zij is een vrome Ziel, en ik had het al heel
benauwd tuschen beide zij groet UW hartelijk, - en is zeer verblijd met de ommekeer van zaken.
–
nu hoop ik al weder in 't vervolg meer: - het vroeg opstaan gedijt niet in de Winter, daar bij had
ik zwavelstokk: van pennen, en kon niet voort, de jongens sliepen, en nu zij wakker zijn, nu heb
ik ook mijn werk weder. – ik hoop wij ons nu eerlang zullen mogen verblijden in de verlossing
van geheel ons land. – onze arme lieve landsgenoten liggen mij na aan 't hart, en ik weet 't niet
80

De "nacht van Woerden" – na uit Woerden verdreven te zijn hernamen de Fransen de stad en richtten er een bloedbad
aan. Zie H.v.d.Horst: 290,291.
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maar ik kan mij nog zo uitbundig niet verblijden zo lang ik weet er nog zo veele in lijden zijn, ik wil niet ondankbaar zijn o neen de Heere heevt grote dingen aan ons gedaan, - ook bij U, o
daar moet ik niet inkomen of ik zink weg, wat al kwade vreesde ik die de Heere zo genadig
afwende, wat al uitredding schonk hij. – nu Hij zij verder met ons, met Uw en Uwe kinderen, met
ons en onze kinders, ik blijv na groete van hier UW Liefh. Hermanna
weest zo goed Mevr: Calkoen de aanvankelijke herstelling van mijn Trui te comuniceeren, met
mijn hertelijke groete, wat zegt gij van Pr: Brugmans? wat van Kemper? ja wat van die en die? en die? –
hoort gij ook iets uit Middelb:, men vertelt hier het over zou zijn.

30. jun/jul. 1815? C.G. Hugenholtz – v. Rossem aan haar dochter Jans:
De brief is ongedateerd, maar er wordt in gesproken over het vertrek van Klaus (= Klaas= Nikolaas, de
oudste broer van Jans) naar Suriname. Ik heb geen gegevens over de datum van dat vertrek, maar
bekend is dat hij daar trouwde en in 1817 een dochter kreeg (Catharina Petronella Susanne). Hij zal wel
niet lang een vrijgezel zijn gebleven in de West en ook een kind zal niet lang op zich hebben laten
wachten. Een voorlopige datering van 1815 lijkt me redelijk en uit de brief blijkt ook dat hij in juni of juli
geschreven moet zijn.

Lieve Jans,
Ik weet niet beter of al wat gij verzogt heb is U gezonden alleen weet ik dit niet van de
brazeletten de briev van Jetje Beekman hedenmorgen ontfangen heb ik eigenlijk prabuis in een
pakje aan Piet geadresseerd gedaan en dat aan Jufv Stavante gezonden die het in haar coffer zou
pakken het waren segaren van Bert een commissie die Piet vergeten had. nigt Beuvens had niet
veel plaats om iets te bergen daarom gav ik het aan jufv Stavant die verledene week van
Amsterdam hier kwam om eenige dagen te logeeren en nu met nigt Beuvink, Bedje Steninger en
de jonge Hening te zamen rijden. Jane dacht dat in de briev van Jetje braceletten waren – heden
middag zond ik Jane om het haar te vragen maar zij waren alle na Vianen – nu kan ik er dus niet
aan doen – de kaamers zijn nog niet in orde of open zoo dra dit zij zullen wij er op de kermis na
hier van Amsterdam had Jet nu geen gelegenheid.
Ik heb van Mev. Van Affelen heele lieve ..?..jes goedkope chitzes ontvangen en neteldoek dat
ook heel liev is Neteldoek durv ik voor Mie niet neemen haar ed. schreev mij alle soorten van .....
.... had nu zal ik voor Mie maar aan haar ed VM een – verzoeken het spijt mij nu Mie een
chitsche jurk heevd..(--)
Van Catoo naar Rotterdam zal niet kunnen, wij hadden verzocht zij in deeze week of in de vorige
naar Maassluis mogt gaan en daar eenige dagen (zie het verzoek van Zuster de Brouwer) te
logeren dan in de toekomende week door U en Piet als ge een daagje te Maassluis kwam dat
Tante Brouwer ook verzogt had – van Maassluis zoude gehaald en dan eenige dagen te
Rotterdam zou blijven en dan met Tante als die te Rotterdam kwam mede te laten met U en zij te
Leiden dan met U eenige dagen nog bleev en dan te zamen naar Utrecht kwam, maar Tante
believt haar te Leiden te houden tot dat Tante naar Rotterdam gaat dat ik gisse nu den 25ste July
zijn zal dan zal hij te Maassluis blijven tot dat tante weer naar Leiden gaat dan te Delft komen en
verder had Tante dan gaarne dat hij naderhand nog eens na Rotterdam ging maar dat kan niet nu
den 7de Aug. kunt ..?..en en Jet dan moet gij en Catoo natuurlijk te huis zijn want zij komen dan
bij ons maar ook om U bij ons logeeren het spijt mij voor Catoo – en de voorledene Week was er
nu zulk eene goede gelegenheid geweest want haar broeder Claus is Vrijdag over Leiden Den
Haag en Delvt naar Maassluis gevaren en verder naar Hellevoet van daar naar Londen en van
Londen met een paket boot naar Surinamen – dus had zij gezelschap tot Maassluis maar als
Tante dat niet goed vind is er niet veel aan te doen. Tante schreev dat Catoo er ook mede tevrede
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was maar Catoo spreekt dan zoo niet als zij denkt en het is dan ook al moeilijk voor haar
intusschen moet Catoo nu dat genoegen missen zij kan dan nog 6 a 7 weken te Leiden zijn dat
was het een geruimen tijd – Tante is weer niet zeer in eene voor ons aangenaame stemming de
briev van Mie aan Catoo is ook aan Tante niet bevallen om dat die ook over het lang nalaten van
het schrijven van Catoo geschreven had – Tante schreev het was haar schuld en ze dagt niet dat
het eer nodig geweest was !! – ik merkte het ook wel aan Klaus – Tante denkt aan een OO en
Tante zoo dikwils te schrijven dat is niet nodig de bijzondere relatie die er natuurlijk meerder is
door de inwoning bij ons schijnt Tante niet op te hegten nu dat is zoo.
Klaus ziet er zeer wel uit en heevt zeer ge...tige Conditien gemaakt voor zijne reis naar de West.
Wij waren bij het afscheid van hem zeer aangedaan – te meer om dat hij 20 plantagiën moetende
opnemen langen tijd daar toe zal nodig hebben. Catoo schreev ons zij er zeer over aangedaan was
daar zij hem misschien voor de laatste maal zien zouden wij hebben ook medelijden met haar,
haar eenigste Broeder daar ze wat aan heevt is voor haar zeer treffend.
Als ge met Piet naar Maassluis gaat of laat ik liever schrijven rijd weet dan rij voorzigtig vooral
het uit en ingaan en met de portieren en wel te zien of die toe is. Hierbij gaat een lapje swart
laken dat Tante mij gegeven had om een vest voor Oom bij te kopen Tante wilde dit lapje gaarne
houden ik had aan Tante opgegeven hoe hoog dat laken voor het vest zou komen maar daar ik het
had en niet expres er voor gekogt had wil ik het Tante gaarne present doen alleen wilde ik het
laken wel terug dat er te veel aan is om dat dat nog voor een kraag op een ..?.. dienen kan die ik
nodig heb.
Piet zal nu in de toekomende week na Leiden moeten gaan omdat na de toekomende week Oom
en Tante te Rotterdam komen en dan de week daar aan pas na Leiden terug zullen keeren dan zou
Piet te lang te Rotterdam zijn van te Utr Welligt gij moet naar vertrouwen er zelve maar eens op
denken en er over schrijven. Wij hebben nu nog al gelegenheid gehad aan U te schrijven; nu niet
meer wetende te schrijven als dat U vader in welstand gisteren morgen vertrokken is en we dit
voorrecht ook genieten mogen, blijve ik na veele groeten aan uwe Tante Nigjes en veele
vrienden,
Uwe liefhebbende Moeder,
C:G: Hugenholtz geb.Van Rossem.

31. Leiden, ? July 1815. Hermanne Tydeman – H. aan haar "Lieve Broed: en Zust:".
Zie daar nu Uwe lieve kinders ( zo ik hoop in blakende welstand) weder bij Uw terug gekeerd. –
ik had hun beide met zo veel genoegen bij mij, dat het mij innig smert hun te moeten missen, en
hebben zij zo veel genoegen gehad in hun verblijv alhier, als ik genoot door hun bijzijn; - dan
verlangen zij zo sterk om weder te komen, als ik doe na 't ogenblik om hun weder bij mij te
hebben. – en nu zo op eens alles kwijt! dit zal eene treurige en doodsche stilte geeven, - dan, dit
is de Wereld! – er was ook in deezen veel onvolmaaks bij voorbeeld dat gij maar 2 dagen bij ons
waard, en wat had ik mij daar een féte van gemaakt! – en nu tog de Zondag in Rott:81
overgebleeven!! . nu zwijgen in deezen zal voor mij 't best zijn, - ik weet dat het dringen dat ik
gedaan heb, ik dat met mijn gansche hart deed. –
ik had zo geern met Uw nog rustig van alles afgepraat, - [nu volgt een lang levensbeschouwelijk
betoog over de naderende ouderdom en haar de verhouding tot de Heer, en hoe zij zich zelf ziet]
..onder dit schrijven dagt ik veel aan onze nu Zalige Betje82, en herinnerde mij nog een gesprek
met haar toen zij na Berg: op Z: weer vertrok, ook die lieve dagen die ik bij haar in Wagening:
doorbragt. wij scheiden nooit van elkander of wisten onderling hoe 't met ons tuschen God, en
81
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Rotterdam
Hermanna's jongere zus, die met de predikant J.W.Van Irhoven-Leeman getrouwd was en in 1813 was overleden.
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onze Ziel gestelt was. – en wat had zij veel voortreffelijks, hoe veel zagtmoedigh: en geduld. zij
had het hare ook te dragen, maar droeg het voortreffelijk, ik schatte haar ver boven mij, en met
dat al zij gevoelde zo geheel wat ik droeg. – maar nu ik mag niet langer, ik moet nog pakken. –
vaart wel geniet UW Kinders die ik Uw met weerzin weeder geev. – groet Hein, ook Leemaan,
en geloov ik blijv,
Uw Liefhebb: Zust: Hermanne.
32. Utrecht, 11 Jul. 1815. P. en C.G. Hugenholtz aan hun dochter Jansje, J.A. Hugenholtz, "ten huize
van Den WelEd.Hooggel.Hr Mr M. Tydeman J.L.D. et Profr te Leijden, pape-gragt".
Lieve Jansje!
Gods goedertierenh. die U tot hier toe bewaard heeft, zij hartel. gedankt. God geve U daarvan
hartelijke indrukken! Hij verlenge in Zijne gunste Uwe dagen! Hij doe U onder Uwe grootste
behoeften de genade Gods en van onzen H. J. Xtus, in Wiens Naam gij gedoopt zijt, rekenen; om
door die kracht der genade te vorderen in ware wijsheijd, eene geheijligde kennis te verkrijgen
door het gelove in J.Xtus, eene arme zondaresje voor G. te worden, en onder het vlieden van de
begeerlijkheden der jongte ware, ongeveijnsde Godsvrucht te leren beoeffenen; geven U ten dien
eijnde aan het bidden tot God, Den Vader, aan Wien gij bij het doen Uwer belijdenis beloofd
hebt U als zijn Kind te zullen gedragen; De – Gezegende - Verlosser, die ook voor U in de
wereld gekomen is, en U wel meend, dat Hij maar zijne belofte reijnige van alle zonden! zet Uw
jeugdig en voor goede indrukken vatbaar harte open voor de inwoning des H.J. dan hebt gij 't
meest vermogende schild tegen alle verlokking en aftrek; God geve U maar den rijkdom zijnes
genade, hartel. lust, om vroeg Hem alleen te dienen; dan zult gij vrede in uw harte smaken, eene
eere van G. Naam zijn, de blijdschap der Engelen, en Uwer hartlijk liefhebbende Ouderen, niet
min als hunne cieraad! nu G. verhore onze wenschen! wij verzekeren U en Uwen Broeder van
onze liefde, geniet zamen nu dankbaar de genoegens die men U aandoet; en verzeker de familie
te Rott. van onze hartel. genegenh.
Uw goed kon heden avond nog niet worden afgezonden, daar Heijntje het te laat had
gewasschen, en dus niet droog is. wacht dat morgen en daarbij voor Br. het verzochte omtrent het
Bijbel-gen.sch. De burgerije is nu niet zeer gezind om uittetrekken; wij hebben hier 2800 man
Belgen in guarnisoen. Schoks die P. hartel. groet, heeft niet veel zin meer in 't exerceren; vrijdag
zijn de vrijwillige jagers uitgetrokken.
Mijn text op den biddag is door geen één der Amst. Predd. gepredikt: dat hebt gij mis. Hartel.
Compl. aan Br. en Zust. en Familie, vooral Bruidegom en Bruid, welke ik nader hope te
schrijven. (-)
Uwe U hartel. Liefh. Ouders
P. en C.G. Hugenholtz.
P.S. gij zult dan ook iets, dat Mietje U wilde gezonden hebben, ontvangen.
Na het overlijden van Hermanna's zuster Betje is Van Irhoven-Leeman hertrouwd, maar wil nu van zijn tweede vrouw
scheiden. Dit wordt door Hermanna zeer hoog opgenomen.

*33. Leiden, 30 Jan. 1818. M. Tydeman en H. Tydeman – H. aan Waarde Broeder en Zuster.
Door Gods goedheid, zijn wij welvarende: behalve de hoofdpijnen mijner huisvrouw, die van tijd
tot tijd weerkeeren, en haar dikwijls een geheelen dag tot denken en werken onbekwaam maken.
Wij verblijden ons, met UwEdd., over den prijs, door Uwen zoon behaald, geven, na hem, en
Uwedd, Gode de eer: wenschen, hopen, en vertrouwen, dat God hem, en daardoor, ook Uwedd,
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verder verheuge, en verhooge, en hem in zijnen Dienst, tot uitbreiding van het rijk zijns zoons,
gebruike!
Wij bedroeven ons over de berigten aangaande Br. Lehmaan. God geve een goed einde aan die
verdrietige zaak! Wij hopen, dat zij buiten opspraak blijve: en dat Uwe ernstige vermaningen
indruk op hem maken mogen. Gij mooge en moet hem dreigen – dat hem het doopen zal
verboden - en het Nachtmaal ontzegd worden – dat gij 't aan ons, aan Br. Brouwer, aan Zuster en
de Neven en Nichten Vockestaart schrijven en zeggen zult – en, als hij scheidt[?] dat gij, met
Uwe kinderen, zich geheel niet met hem bemoeien zult. – Het blijkt nu, hoe veel onze lieve
zuster in stilte gedragen heeft.
- Hier is overleden de Heer Wormer, Secretaris van Rijnland, nalatende drie arme volwassen
dochters. – Voor anderhalf jaar, heb ik aan den Heer P.. gezonden Jordensü Josephus: ik verzoek,
dat Broeder Zijn Hoogwelg. eens vrage, of hij dat boek ontvangen heeft? en of hij 't nog nodig
heeft? – De beantwoording der vier vragen, bij de Voorbereiding, zal hier eerst met Paschen
plaats hebben: ook de Bijbel-oefening, eerst na Paschen, Zondag avond, in de Gasthuis kerk. Ik
merk hier geene ontrusting. Men moet maar eenvoudig de aanschrijving der Synode volgen. –
Omtrend Juffr. Rau is nog niets bepaald: dan dat zij, waarschijnlijk in den volgenden zomer,
hierkomt, op haar buiten. – De Aanspraak bij 't Bijbelgenootschap wachte ik.
nu moet ik vervolgen, maar wat zal ik zeggen, zie Kaa ik wierd, ik wierd ja ik weet niet hoe, aanstonds riep ik uit – zo daar word mijn prophetie al vervuld! – toen ik 't hoorde dat hij weer
trouwen zoude, zeide ik direct zo, goed, nu zal 't nog eens openbaar worden wie hij is, - en wat
onze lieve edele, zagte, maar ook nu Zalige Betje onder, en door hem geleeden heevt! – en daar
heb je nu de boel al aan de gang. – 't spijt mij voor de Vrouw. schoon ik haar in 't geheel niet ken,
bereeken ik 't tog na 't geen ik er van hoor zij te goed voor hem was, - maar 't goeïe mensch had
voorzigtiger moeten weezen, - maar dat die ouden Heer nu spijkers met koppen slaat dat vind ik
best. - dat ik Uw nu bidden mag Piet, en Kaa houd U nu mannelijk, vermaand, bestraft, ernstelijk,
na Jac: 5. Vs 19. – 2083. – maar zie toe dat je nu niet weder de liefde, de zorg, etc: die je aan
Betje (die nu in den Hemel is) verschuldigd was, niet weer vermorst aan Hem, - en, en, voor alle
dingen, je goeïe meisjes, je kostelijke zoon – hoor – die hebben er niet meer mee te maken, - een
Waschvrouw kan hem bewassen, een Manspersoon kan hem redden, etc: etc: en hij kan nog wel
leeren. – Nu hoor ik U zeggen, daar is Hermanne weer aan de gang, wat is dat mensch tog
driftig! ja jonge! maar als ik er je nou bij zeide dat ik mij nog beteugel, want ik zit te beeven op
mijn stoel, zo ontbrand mijn hart in mijn binnenste als ik aan mijn lieve Betje denk, - o zij was zo
zagt, zij had meer verstand als men wist, en dat verstand was geoeffend, was geheiligt, had haar
doen dragen wat haar opgelegd wierd. - o wat en wie ben ik, bij haar vergeleeken! dagelijks
moest ik danken dat de Goede God mij voor zulke proevweegen bewaard heeft, waar zij door
moest. – ik herinner mij nog dikwerv veele gezegdens van haar, - nu zij is haar leed, haar strijd te
boven, - en ik ben er nog met een Man zoals geen beeter voor mij op de Wereld is – o ik zink
weg, bij deeze gedagte! – dat heilig waarom hoop ik zullen wij na deezen verstaan. –
en vraagt gij nu hebt gij geen medelijden met ons? o ja ik spreek dikwijls van U niet alleen als
Broer van onze Betje, maar de bediening, en daar door de betrekking waar in gij tot de gemeente
van Utr: staat, maken dit geval voor U nog veel moeielijker, verdietiger en etc: gij moet voor de
Gemeente tonen dat gij de kwade niet kund verdragen, en dat gij zonder aanneeming des
perzoons kwaad kwaad, en goed, goed heet, - en om nu het heilig midden te houden, voel ik wel
hoe moeielijk dit voor U is. – verbied hem tog te dopen, laat Hem tog geen opziender zijn over
de kudde die de Heere der Gemeente ook aan Uwe zorg toevertrouwde, laat hem den eersten
briev van Paulus aan Timotheus neerstig leezen, en overdenken, - en als hij zo schreuwt over de
Canones v: Dordt, en hoe of 't al gaan zal met de regtzinnigheid der Kerk, zeg hem dat Paulus
83

19. My brethren, if any one among you wanders from the truth and some one brings him back, 20 let him know that
whoever brings back a sinner from the error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins.
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veel meer nog zag op de reinheid des wandels, etc: van de Voorgangers en Voorstanders van die
zuivere leer. – 1 Timoth 3.. – enz...dog ik vertrouw de Gemeente van Utr: ook wel meelijden met
U heevt, en Uw beide helpt dragen, en als gij dan een roosje onder al de doornen vindt dat zij Uw
dan dubbel aangenaam! – en denk dan, liever plaïzier van mijn Zoon, en verdriet van een
Zwager, als dat het anders om ware. – zie ik vind het dan zo aardig, en zo balsemiek dat daar nu
net die bekrooning van Piet komt, te midden van zo veel verdriet, - dat beurt op, dat geevt hoop
in de toekomst. – nu de goede God zegene Uw verder in, door, en met Uwe Kinders, - en beware
ons te zamen kan het zijn voor schandelijke verdrieten, - en make ons bedagtzaam, en waakzaam
over ons zelven – og zo lang wij hier zijn weeten wij tog niet waar toe wij nog vervallen kunnen.
– zalig die nugteren is en waakt, 't is niet als zonden rontom ons, niet als zonden binnen in ons, o als ik dat zo soms voor mij zelven in denk, kan 't mij wel zeer bezwaren, en doen zugten. hoe
kom ik nog zonder openbaaren ergernis gegeeven te hebben aan mijn einde, nu, de Barmhartige
Zaligmaker verheerlijke zijne grote Genade aan ons, en blijve bij ons! Amen!
ik blijv Uw Liefhebb. Hermanne
Zust: Vock:84 brengt Uw meede van Mevr: Clariss: f 2,5,- en een leedige knollezak. – mag ik
iemand van de Familie vergen, om te zorgen dat het pakje voor Angnes bij Quint bezort worden.
– weest zo goed de brave Jufvr= Oosterdijk eens een hartelijke, beste groete van mij, van ons te
brengen. zeg haar ik er mij hartelijk in verblijde, zij nu haar Broed= aan deeze zijde van 't Graf
nog eens gezien heevt! – zeg haar, en de Raadsheer tog veel vriendelijks onzent wegen. – groet
alle goede Vrienden die na ons mogten vragen, - o Kaa ik zeg thans dikwels als wij nu in Utr:
woonden, dan had ik daar al raare 2 Zwagers, een die zijn boel op is, en een die zo charmant
leeft! –
mijn keukenmeid heevt 14 dagen in 't ziekenhuis geleegen, Jenneke zeer ongestelt aan pijn in 't
been, - ik telkens hoovdpijn, dus begrijp je 't hier een plaïzierige boel is. -

34. Leiden, 27 Augustus 1818. M. Tydeman en zijn vrouw aan "Waarde Br. en Z."
[lange heilwens a.h. adres van Broeder] Hier toe, neem het niet kwalijk,betrof eene kleine
aanmerking, namelijk, dat men kwalijk schrijft"De nichten bedanken wij voor hunne liefde": om
dat hun altijd betrekkelijk is tot het mannelijk geslagt. Wij verzoeken onze Compl. aan Mevrouw
Calkoen, en aan Juffr. van de Poll. wij wenschen Mevr. Hinlopen beterschap.
Onze barbier, naar vernomen, ligt sederd eergisteren, aan eene beroerte, waar door zijn regter
arm verlamd is; maar heeft zijne spraak behouden.
Onze Piet is wel te huis gekomen, met Uwen dochters, die ons veel plaisier doen. Constan is nog
niet te huis. Zacharias was, in Juny, nog welvarend.
Groeten van onze kinderen. – Uwe Edd. Liefh. Br. en Z.
Tijdeman.
Wij hebben gisteren een briev van Zacharias ontfangen, van d: 2 Junij 1818. – hij was gezond. –
had ik 't geweeten dat er nu een Dogter van Uw na Maassluis moest, dan had ik wel geproponeert
of zij Antje wilden hebben, die wil 't wel doen, mits dat zij er een ander dienst mee doet, maar
gaat er een van Uw Dogters, dan niet. – welligt is 't nu te laat, maar ik heb 't niet eerder
geweeten. – ik wil niet dringen, of Uw bepalen, maar laat Uw kinders nu tog niet te kort hier. Zij
zijn gansch vrolijk, wel te vreeden, gezond, hebben nog veel uit te gaan, en verlangen ook om
nog wat met Const= te zijn, - had ik die jonge nu maar t huis! –
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mijn hart was zo goed om je konijnen te zenden, en alle mogelijke zorg was er voor genomen, en ziet helaas! daar slaat het 8 uur, en ik vind mij van rondsom te leur gestelt, nu ben ik nog na
de Zuikerbakker gevlogen, kan ik dan niet voor uw tafel zorgen, daar staa dan wat op het Desert.
– maar nu moet het ook weg. – ik blijv dan met al mijn hart (-)
UWE zult wel zo goed zijn het inleggend pakje, aan Quint te doen bezorgen, opdat onze Kinders
het Zaturdag te Beusichem ontfange. *35. Utrecht, 28 Aug. 1818. P.H. Hugenholtz aan zijn zuster J.A. Hugenholtz "ten huize van den
Weledelen Hooggeleerden Heer M. Tijdeman, Professor aan de Hoogeschool te Leiden. Op de
Haarlemmerstraat".
Lieve Zusters!
Moeder heeft het druk en draagt daarom aan mij de commissie op om aan ul. te schrijven. Heden
kwam er een brief van Maassluis. Het mazelen bezwaar is opgeheven. De Doctor te Maassluis is
geconsuleerd, en getuigt, dat zij er niet meer heerschen. Jans gaat er dus heen, en zal zeer
welkom zijn. In de Week na Zondag den 6den Sept. zou zij dan Maandag of Dingsdag met Tante
Hein (die dan reeds bij Jufvr. Rau is of anders tegen dien tijd van hier komen zal) er heen
trekken.
Tante Brouwer schrijft dat de moeder en broer Van Mellink bedankt hebben, en in de plaats van
den laatsten de Student Cobus komt. Ook komen de Heer en Mevr. Van den Brink, en Tante
heeft plan, om L & H Vockestaart nog te vragen. Jans behoeft niet bezorgd te zijn over haar
kleding, want de Bruid zal maar in het neteldoek zijn. Ziedaar Tante's eigen woorden. Verder
moet Jans, als dat kan, te Leiden maar een japon laten wasschen, en zij zoowel als Mie moeten
aan Moeder opgeven, wat haar nog gezonden moet worden. Onze lieve Vader heeft van de
catechisanten twee compotes gekregen, zeer mooi en net geslepen, maar zoo groot, dat zij elk
meer als een gansche flesch moselle, of abrikozen, of wat het ook zijn moge, verslinden kunnen.
Met het glas is het mij goed en niet goed gelukt. Orti had er geen dat voldeed. Wij moesten ons
dus bij een ander adresseren, en kregen er een zeer fraai uit die glaswinkel op de Oude Gracht.
Maar, ziet, die man kreeg een zesthalf voor elke letter, ook van een Devies. Hier aan was dus niet
te denken, want, al hadden wij er slechts bijv. uit liefde en dankbaarheid op laten zetten, zoo had
het devies reeds meer gekost dan het glas, dat wij voor f 5 hebben. Het glas van een ander
konden wij slecht bij Orti brengen om er een devies op te zetten. Het slot is dus, dat er enkeld
P.H. opstaat. Het spijt mij wel, maar dat kon nu niet anders. Tante Hein doet er aan mede, en
geeft buiten dien nog een taart. Wij krijgen ten eeten den Leemaan met Vrouw en Vader, en de
Jufvrouwen Van Der Werff, dat is dus maar soo Ziemlich. Dat is dat. – En nu hoe krijgt gijl. het
toch in 't hoofd, dat Jane U zou geschreven hebben, dat eene van U beiden bij Trui van Rossem
op de bruiloft gevraagd ware. Zij heeft u dit noch willen noch kunnen schrijven, want het is
onwaar. Zij schreef u in een postscriptum, dat ik zelf gelezen heb, dat zij van Trui gehoord had,
dat eene van u beiden op de bruiloft was gevraagd. Terwijl ik dit las, dacht ik nog: wil ik er ook
bijzetten Van Cato Brouwer ? maar het kwam mij voor, dat dit zoo duidelijk was, dat mijne
moeite overbodig zoude wezen. Hoe zou Trui toch aan Jane hebben kunnen zeggen, dat zij
gehoord had dat men u gevraagd had op haar eigen bruiloft!! Ziedaar, zoo ik vertrouw ul. uit den
droom geholpen, en de zaak, meer dan zij verdiende, uitgeplozen. De brief van Jans aan onze
Cato denk ik morgen eens zelf te aan brengen, maandag of dingsdag hoop ik terug te komen.
Waarschijnlijk loop ik en passant nog eens bij Piet Vockest. aan. Ik rijde morgen tot Amersfoort
en wandel verder. – Voorleden maandag hebben wij allen bij den Heer & Mevr. Musschenbroek
gedineerd met de familie Van Beuningen en Wildschut. Musschenbroek deed nog al niet zijn best
om aardig te zijn, en was het dus van tijd tot tijd. Woensdag heb ik bij de jonge Prof. de
Treemerij[?] gegeten. De familiedag was verzet, omdat de Prof. gisteren naar het Instituut te
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Amsterdam moest. Dat Oom & Tante en Neef en Nicht etc. klinkt in sommige monden nog
vreemd. Wildschut heeft voorleden Zondag zeer schoone preek gedaan. Augustini van den
Hitzert is te Harderwijk beroepen. Ander nieuws is hier niet. Groet van mij hartelijk de geheele
famille en ontvangt vele groeten van velen voor u en anderen,
Uw liefhebbende broeder, P.H.H.
Bij tijds nog, bedenk ik mij, dat ik vergat over mijn zaken te schrijven.Wie en wanneer ik haal, is
mij hetzelfde. Echter wilde ik het liefst dan doen als de collegiën te Leiden reeds begonnen
waren. Vacantie en collegetijd zijn nu voor mij bijna hetzelfde. ik ben vrij man. Echter zou dit
ook met het halen van Mie wel zamen kunnen gaan, want Moeder zegt, dat zij voor Mie op
eenige dagen langer uitblijven uit zien zal. Schikt gij het dus maar zoo als zij het best oordeelt. –
Vader en moeder zeggen Oom en Tante hartelijk dank voor al het gezondene. Vader verheugde
zich vooral over de dominé S klontjes van welke hij zoveel houdt. –
[naschrift] Schrijf ik niet mooi over mazelen en een bruiloft en compotes en neteldoek en glas en
japonnen en al weer over een bruiloft?
36. Utrecht, 2 Sept. 1818. P. en C.G. Hugenholtz aan hun kinderen: Aan J. en M. Hugenholtz,
"eerzame jonge Dochters" die bij hun oom en tante [Tydeman?] verblijven.
Lieve Kinderen!
Ik danke u wel hartelijk voor de bewijzen uwer liefde in 't aandenken aan mijne verjaaring; God
verhoore genadigl. uwe beden! en mijn verlengd leven – zij ook nog te – uwen – wezentlijke –
liefde! (-)
Dat wijn glas was ook zeer naar mijnen zin, en ik danke er U ook zeer voor, ik ben er zeer mede
in mijne schik, en drink er dagelijksch uit. De catechisanten hebben twee mooje compodes
present gegeeven.
Twijfele niet, of gij smaakt bij voortduuring veele genoegens, en nu Jansje nog weder naar
Maassluis ten Bruilofte; dat gaat goed. Dezen zomer geniet gij veele Familie-genoegens: stoffe
tot danken!
D. 2 Octob. D.V.85 moet ik V.D. Zandt bevestigen; gisteren vernamen wij van Piet, die saturdag
naar Woudenberg gegaan is, en gisteren in Amersfoort was, om Vockestaert eens te gaan zien,
dat zijn (P.Vock.) meid haar arm gebroken had; heden wachten wij Piet weder terug. uit de brief
van Oom en Tante kundt gij van den hier plaats gehad hebbenden brand verneemen.
Is Neef Constan al weder terug? Zeeland schijnt aantrekkelijk voor hem.
Jaane vervult, zo veel in haar is, uwe posten, en is arbeidzaam en knap; zij heeft kostelijk
pleisters voor mij gesmeerd, het vak van Jansje, en ik verneeme zij met succes boter spit, 't vak
van Mietje.
Gisterenmiddag hebben wij zamen bij Oom Leemaan gedineerd, dat was nog niet gebeurd.
zoeven verneemen wij uit uwen brief uwen welstand, daar wij ons in verblijden; het is geen Heer
uit Utrecht met wien Juffr. Halmris is doorgegaan, maar van De Vaart, een getrouwd man, die
daar een postje bekleedde en van geen grote afkomst is; het is een onbezonnen stuk van dat
meisje; de oude Mevr. is te Bunnik gelogeerd.
Ik had reeds voor Oom en Tante een brief gereed.
Als gij nu weet, zegt Moeder, wanneer Nichtje Van Oordt herwaarts komt, diend er voor Mietje
plan gemaakt te worden om 't huis te komen, denk daar eens op.
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Nu, lieve kinderen! wij en Jaane groeten U hartelijk; zijt Gode en zijne genade aanbevolen! en
verzekerd, dat wij blijven
Uwe Hartl. liefhebb. Ouders
P. en J. G. Hugenholtz.
P.S. complimenten aan allen, die ons kennen.
*37. 1819 ? C.G. Hugenholtz-van Rossem aan haar dochter J.A. Hugenholtz t.h.v. de Hr G. van
Rossem, Nieuwe Haven , Rotterdam. Met een potlood aantekening: 19.
Lieve kinderen,
Wij waren regt blijde met de goede berichten van uw reisje en de vriendelijke uitwagting van U
door Oom en Tante, nu ben ik blijde [in] mijn schik dat wij U gelegenheid gegeven hebben om
Vlaardingen, Schiedam, en Delvshaven te zien, wij hebben het zeer warm gehad vooral in de
schuit naar Delft het best vond ik in de roev de blinden gesloten aan de zijde van de Zon en de
glazen aan de andere zijde open met het geselschap en plaats in de roev hebben wij het vrij wel
gehad Tante en Trui hadden de vriendelijkheid ons uit te wachten bij de schuit Jenneke droeg al
onze bagage, Zaturdag morgen hebben wij het Cabinet Van alle beesten vogelen enz. enz. gezien
en s 'avonds de Hortus, beide zeer schoon – de meesten van de Predikanten door ons gekend
waren uit de stad er waren er ook ongesteld hier komende dagt ik zeker U Vader zoude verzogt
worde om te preken naar onze afspraak had Tante Tydeman gezegd Uw vader nu niet kon preken
ook om Zijne ongesteldheid dit heevt men geloovt en Uw Vader laten ruste Uw Vader is nu veel
beter heevt niet meer te veel ontlastingen en ook geen pijn meer. Ik mag ook redelijk zijn wel
niet geheel zonder pijnlijkheid maar toch niet sterk.
Onder het reisen naar Leiden heb ik weer opgemerkt de noodzakelijkheid althans de nuttigheid
van het huren van de roev – wij reisden met jonge lieden die geheel de stuurstoel innamen – zoo
dat wij moesten binnen blijven verder met een jood – een Duits koopman die ja tegen ons wel
was, maar bij het henen gaan om dat de schipper iets deed dat hem niet beviel vreeslijk raasde
Dat ge stot bezuiniging vind ik nodig en goed maar niet daar in dat ge geen roev zoud huuren. gij
mocht nu mij melden wanneer gij denkt hier te komen of anders het aan Trui schrijven dan zou
Trui voor u naar Delvt schrijven om de roev te huren of hebt gij gelegenheid om te Rotterdam
een schipper na Delvt dit te verzoeken dit is ook goed want met Piet of Constan te reisen naar
Leiden zal niet gelukken – morgen vertrekt Jan Bodel naar Middelburg – die hoopt daar nog met
Piet wat te blijven van Constan is Zondag een briev ontfangen maar daar is nog niets in van terug
reise – dus rekent ge nu om alleen te reisen en vooral na de week van kermis huurt ge of laat ge
de roeven huren –
ik ben blijde het weder nu wat koelder is dit hoop ik zal U ook minder behoevte aan veel drinken
geven wees daar toch voorzigtig in door de aanhoudende droogte is hier ook geen regenwater
meer dit heevt Tante nu ook zeker niet meer dus denk daarop en verzoekt liever wat layner water
– ik heb nu al weer aan uw lieve vader gezien hoe onaangenaam het is zoo veele ontlastingen te
hebben U Vader heeft verscheidene medicamenten nodig gehad en gebruikt nog poeders.
Dan lieve kinderen zijt gij tog voorzichtig zoo het soms U aangebooden wierd om te varen – met
de veerschuit – over te varen bestuurd of geroeid door menschen die dit daaglijks doen en gij
onderling voorzigtig zijt wil ik U dit genoegen niet weigeren – maar ik ben er zeer tegen en zeg
dit als het nodig is om te varen met jongelui die zelfs roeijen of sturen – nu gij hebt uw jaren hebt
nog maar bedagtzaamheid en voorzigtigheid.
Ik hoop gij U verder zult diverteeren en vooral wensch U bedagtzaamheid en voorzigtigheid zoo iemand van de famielie U ergens van spreekt toon dan toch gelijk het waarlijk zoo is dat
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alleen vreeze zij? elkanderen door gemis van het nodige ter onderhoud voor hun zelve en
kinderen ..?.. is Van het besluit dat met zeer veel gevoel ..genomen is en dat -----?-----Wij zijn intusschen regt blij dat Piet aan de Vuursch is – de nigten van Rossem komen niet deeze
maar in de toekomende week dus is het nog onzeker of Piet nog deeze week te Utrecht komd.van Jane is daarom ook verzoek gekomen om een week later te blijven zoo even zegt Tante mij u
te melden dat Constan Tijdeman in de toekomende week woensdag met de schipper die van
Middelburg op Leiden vaart mede koomd. De schipper dagt dat zeide de schipper hier bij Tante
zijnde dat hij waarschijnlijk Donderdag Constan of te Rotterdam of te Delvshaven er uit zou
zetten dus als ge Tante dan zoo lang geen belet deed kond ge Vrijdag of Zaturdag met hem naar
Leiden reisen dan behoevt ge geen roev te huren van Delft op Leiden. Mij dunkt ge moest dan
Vrijdag of als dat niet kan Zaturdag gaan met de schuit van 2 uren van Rotterdam dan kond ge te
Rotterdam wat vroeg eten anders heevt Tante nog moeite om U eten mede te geven. gij moest als
er plaats was in het kisje van het vuil linnen zeker 3 peperkoeken er bij doen een voor de Jufv
van der Werff een voor Jufv Weldert en een of twee voor ons niet hoger als van 13 a 14 st dan
behoevt ge hun die niet te versturen[?] vind ge het goed brengt er dan een meer mede kon het van
9 a 11 st. – Zeg aan Oom dat ik mede genomen heb alleen tabak en chocolade als de gebrande
coffy nog 20 st. was had ik gaarne 10 ∂86 maar als ze hoger is dan maar 5 ∂ dan had ik gaarne kon
het 20 ∂ thee van daar Oom ...?... heevt en 10 ∂ van 30 a 32 – 1 ∂ snuiv 5 ∂ thee betere swarte
thee om te gebruiken als eens vrienden hebben kon het te zamen in een kistje of bank[?] of mat
dit was mij aangenaam want mande hebben wij in overvloed – dit had ik gaarne tegelijk met het
coffer van U vuil linnen Dan is het eene moeite van het brengen –
Wij wenschen hartelijk den ouden Heer Ledeboer vermindering van pijn, maakt onze hartelijke
groeten aan hun vooral aan Oom en Tante en nigten ook Oom en Tante Nau - wij wenschen
beterschap met Jufv Van [der] Enden – wij hopen gij wel vaart – en zoo gij dit niet waart ons het
tog te melden. Ik blijve uw liefhebbende Moeder
C.G. Hugenholtz.
N S. Uit de Courant hebt ge welligt vernomen dat de vrouw van Langmeer Pietje Assendelft van
een dood kind verlost is en welk een smarte van haar Moeder en man de dag daar aan overleden
is. Ach danken wij veel – bidden wij om Gods bewaring onderling - uw lieve vader groet u met
mij wij denken steeds aan U. 38. Leiden, 29 April 1819. M. Tydeman aan Broeder en Zuster.
Waarde Broeder en Zuster
Door Gods goedheid, zijn wij welvarende, uitgenomen de hoofdpijn van mijn Vrouw, die haar
gisteren weder belet heeft iets te doen, of geregeld te denken; en dat heden onze jongste zoon lijd
aan eene benauwde keel. Het voorval, dat hij in den Haag gehad heeft, is zeer smartelijk. God zij
gedankt, dat het nog niet erger afgeloopen is.
Wij lijden met onze lieve Zuster. Een verslagen geest , wie zal dien opheffen? Wie anders, dan
God zelf! die meermalen zijne goedheid en almagt getoond heeft (-)
Wij verblijden ons met den Heer en Mevr. van Lijnden.
Den 23. dezer, vierden wij feest op den 25.jarigen trouwdag van Prof. Clarisse, en Vrouw.
Van S.?.vens en Vrouw hebben wij verblijdende tijding door den Heer en Mevr, De Vries, van
Edam.
UwEdd. Liefh. B. en Z.
Tijdeman

∂ : in het hs. staat een krabbeltje dat wrsch een gepaalde gewichtsmaat aan geeft (ons?) en dat ik hier met een delta
weergeef.
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*39. Leiden, 29 April 1819. Hermanne Tydeman – H. aan Broeder en Zuster.
Lieve Broed: en Zuster! Dank voor Uwe beider brieven, gisteren werd mij die van Broed: op
mijn Bed gebragt, - de zware hoovdpijn, en grote slapte deed mij den geheelen dag 't bed houden,
Uw briev verkwikte mij, die was zo liev, zo deelneemend, en zo troostrijk als 't maar kon. – de
jonge is nu heel ziek, - dat mij aan den eenen kant goed doet, want zeedert het geval gebeurd is,
is hij niet regt wel geweest, - door de schrik, en de vermoeienis etc: etc: die hij doorgestaan
heevt. – dat kan zig door deeze ziekte redresseeren. - hoe 't zij 't is nu zo, al 't gebeurde is niet te
herdoen. – en ik wenschte voor mij zelve, ik 't maar wat verzetten kon. – ik heb in dit geval ook
gezien wie onze waare Vrienden zijn, - en o wat heb ik al geleerd. als gij Kaa zo een pil moest
slikken, lieve kind hoor ik Uw zeggen, een ieder heevt zijn eigen pak te dragen! – ja dat is zo,
maar soms maken wij ons pakken, - dit pak heb ik mij niet gemaakt, Const: zou eenvoudig na
Rotterd: gaan, ik was er teegen uit zuinigheid, Paa was er voor, om dat hij zo druk, en neerstig
gewerkt had in de Paasch vacantie, hij vraagt mij bij Zust: Vock: te eeten, ik zeg goed, maar doet
dan nog een Commissie voor mij in den Haag, dat doet hij, en dat wel over Piet zijn Remplacant
daar ik zeer over in angst was. hij doet alles kostelijk en goed. – s 'middags te 4 uur brengt
Vockestaert hem in dat Bierhuis daar die Heer was met wien hij na Rotterd: zoude gaan, en, en,
daar ligt nu zijn zonde, en ongehoorzaamheid, dat was nu die geen voor wien ik hem zo dikwerv
gewaarschuwd had, - daar was hij nu in de Zaal van Cajaphas, - en valt in de verzoeking, en in
den Strik, - en Godts bijzondere zorg kan ik niet genoeg danken, die hem liet vatten, en bewaren,
- want hij weet niets, wat er gebeurd is, - of wat hij gedaan heeft, - denk dan nu welk een
ontzaggelijk ontwaken dit voor hem geweest is, - zig bebloed, gevangen te zien, etc: etc: verder
moet ik er niet inkomen, want ik beef nog doorgaands, - medicineer nog, en zal niet ligt weer tot
kalmte komen, - ik bid nu maar dat God 't aan zijn hart heilige, en dit ongeluk, in de weg van
ongehoorzaamheid hem overkomen nimmer doe vergeeten, opdat hij leere in vreeze te wandelen,
en heilige bedagtzaamheid. – ook verzoek ik Uwe blijvende vriendschap voor hem. – 't is tog niet
een zonde met opzet, - en hij heevt er veel gevoel van, wie hem lievderijk vermaand, en hartelijk
bestraft dat hoort hij geern aan, - maar wie hem veragt, verbitterd hem. – ook verzoek ik Uw daar
't te pas komt bij Uwe en onze Vrienden er van, en over te spreeken, ik handel liever met open
deuren, 't was bier, geen drank, daar is nauwkeurig na alles geinformeert en bij deeze
geleegenheid heb ik van zo veele vernomen die ook door verrassing van dat Bier zo dronken zijn
geweest. maar lang genoeg, ik zou wat aan Kaa schrijven, en ik babbel over mij zelven, ja zo is een
mensch, - nou Zusje gaat alle dag een halv uurtje stil zitten, en denk eens na ik heb een Huis om
in te wonen, een goed Bed,eeten en drinken, kleederen, ja ik heb een Man die mij liev heevt,
kostelijke kinderen die haar best doen, geen eene Nabal loopt er om mij heen, maar, maar, wat
heb ik niet, ik heb geen gezond lighaam, geen opgeruimde ziel, - wat wil ik nu doen, wil ik
bidden dat het anders om waren, o neen. liever wil ik mij biddend aanbeveelen aan dien Goeden
God, en Getrouwen Zaligmaker die't veel beeter weet dan ik waarom ik dit pak dragen moet,
misschien schreit mijn hart den Zaligmaker nu veel meer agter na, als ik doen zou in een gezonde
en vrolijke sterke gesteldheid van lighaam. – hoor Zus! wij moeten zo eens nagaan wat er al in
ons gedood en 't ondergebragt moet worden en vooral toe zien wij een ander 't leeven niet
verdrietig maken. – en hou tog moed, al strijdende koomt gij al weder een stap verder, als je
lighaam betert, en met voorjaar zal dat wel lukken, dan word je ziel ook wel weer helderer. – nu
hoor ik je zeggen wel heeden wat zit je te Catechiseeren, kijk maar op je zelven, - daar zit 't ook
zo pluis niet. – daar heb je wel gelijk aan, en als ik je alles vertelde, zoud ge welligt zeggen, hou
maar op. 't is bij U nog veel erger als bij mij, - ten minste ik hou 't er voor. – en wat zal ik doen. -
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maar voort haspelen, dan vallen dan struikelen, dan weer opstaan, en zo komen wij al een stapje
verder, - zo wij ons hier ruste, ook ruste van de zonde voorstellen, doen wij niet goed.nu is 't al Vrijdag morgen, ten halv 5 liep ik al na mijn zieke Constan maar de bezetting in de keel
is zo erg, dat hij weigerd te spreeken, of vogt te neemen. – met lang praten kreeg ik er tog wat in,
- ik zal hem vandaag overleggen op mijn kamer. –
Broertje als je Zond: na Maarzen gaat, en Tante Narda nog leevt, groet haar dan nog van mij,
noem ook nog eens mijn Naam bij Tante Cramer. ik wou Zond: mij zelven nog wel eens met Uw
haar zien, - om mij aan jeugdige genoegens te herinneren, zeg hun dit. – ik wensch Uw heeden
veel genoegens aan den Zilveren disch van onze oude hooggeschatte Vrienden, denk daar ook
nog eens aan mij, en aan al wat er geschied is, van Sittim aan tot Gilgal toe87, en herdenk de
daaden des Heeren. – ik zal 't heeden aan 't bed van mijn kind ook tragten te doen, - maar ik vrees
't zal weer zijn in de vlugigheid, als een Haan over de kluiten, want voor uit lopen kan ik
meesterlijk, in plaats van bedaard stil te staan roep ik vaak, maar wat zal 't nu zijn, wat zal er
komen, wat is er te vreezen! enz..... – nou je ziet U briev heeft mij verkwikt en nou krijg je veel
woorden in de plaats, - en dat zonder port, 't is een vetje voor U. – Ledeboer de Student ligt hier
ook ziek aan een gevatte koude, daar moet ik ook alle dag na toe. – Ant kan uw vertellen van de
Zilveren Bruiloft van Clarisse, en dat wij daar geweest zijn, etc: ook hoe 't hier in huis is, en wat
wij doen, en hoe Jenneke de Bruid is, en wanneer zij trouwt, en wat verandering dat geeven zal,
etc: etc: etc: en dat wij Zach: hopen te zien. – ik vertel U nu maar dat ik van harte blijve, Uw
Hermanne.
40. Leiden, 26 Sept. 1819. M. Tydeman en Hermanne Tydeman – H. aan Waarde Br. en Zust.
Deeze briev schreev ik Zondagavond, toen ik heeden morgen de Uwe ontfing, dus lees nu maar
kalm voort.
Leiden di 26 Sept: 1819
Waarde Br: en Zust:!
Zeedert lang had ik Uw al eens willen schrijven, en daar kwam niet van, - 't kost mij thans veel
een briev te beginnen, of het traagheid, lusteloosheid, stroevheid, of zwakheid van mijn harssens
is, weet ik niet, maar dit weet ik, dat 't mij voor mij zelve veel verdriet geevt, en tog kan ik 't niet
te boven komen, wat zeg ik, 't wordt erger. – maar of ik daar nu al over praat, daar vorder ik niet
meede? – wat ik dan zeggen wou, hoe vaar je al? en hoe vaart de heele Famillie? – en ik bedank
je wel voor al 't plaïzier mijn jongens aangedaan! - en hoe zijn ze je bevallen? – 't zijn geen Piete
zoals de Uwe, maar tog. – en tot mijn innige blijdschap hoor ik Zusje weer beter is, - wel dat doet
mij plaïzier. kom je nou ook op mijn Zilvere Bruiloft, - d: 17 Oct: is de dag, en nou vraag ik je of
je beide ook lust hebt om te komen, - Brouw: San, en Hein hopen ook te komen, - en nu moet gij
zo liev zijn om ons spoedig te antwoorden opdat ik in Staat ben, mijn zaakjes er na te regelen, wanneer trouwt uw Piet? zal dat uit malkander lopen? – gij begrijpt 't zal hier vol zijn zonder
vreemde te vragen, 13 kinders, dat zegt nogal iets! – en tog hoop ik niemand van hun zal
gehinderd worden, maar voorleeden Week ontfingen wij tijding dat Frits zijn Vrouw zeer zwak,
en vreezende voor een miskraam was, - Creesje Boneb88: haar jongste Meisje is ook weder erger.
– ja wij leeren zo 't best was de Wereld is, wat ze heevt, en wat ze geevt. – maar tog ook waar wij
al voor bewaard worden, of waar door geholpen worden, mag ik d: 17 Oct: beleeven ik zal wat
na te denken , wat te danken hebben! – ik kan 't soms zelv niet gelooven dat ik zulk een
moeïelijke, en lange loopbaan gelopen heb, - o als ik op die eens te rug moest, - wat zoude ik, - 87

Sittim: plaats in de woestijn in het land van de Moabieten, bij de Jordaan. Van daaruit trokken de Israelieten het beloofde
land in waar zij hun eerste kamp opsloegen op een plek die zij GilGal noemden.
88
Bonebakker. Na de dood van haar eerste man, A. Stegman, in 1812 was Crees Tydeman in 1818 hertrouwd met Adriaan
Bonebakker.
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maar ag laat ik liever maar vooruit zien, en om Genade vragen, of ik 't kleine endje dat nog over
is wat beter mogt maken, --- en nu zit Uw Piet in zijn Huishoudentje, en nog al liev! want van die
kreeg hij dit, en van die dat, en o van die zoon liev present, enz- maar van zijn Tante Tijd: heevt
hij nog niks, - ja dat mensch word zuinig, of ja dat mensch heevt zelvs zo veel kinders aan haar
oven! of, ja dat mensch wil dan nog wel een kleinigheid geeven, maar ze weet niet wat, - nou ja
aan 't een of ander zal dan wel wat waarheid aan zijn, - hoor ik kan geen groote dingen doen,
maar ik ben voor de warmte, daarom zend ik UW een deekentje, - al had gij er al 6 gekreegen,
dan zal 't 7de nog niet te onpas komen, zo 't heel koud is kan Piet er nog zijn appelen mee
dekken, die zijn misschien op Woudenb: ook overvloedig,- nou nog wat, heb je ook van 't jaar
nog wat Geld voor mij, - ik ontfang nu niet weer voor in Maart. – dat verdriet dat ik daar van
heb, dat mijn beste Tijd: nu op Pensioen gezet is dat kan ik Uw niet zeggen, - 't geen ik nu met
Oct: en Nieuwjaar moest ontfangen, komt nu pas in Meert. – enz....
groet al Uw Kinders, ik verwagt spoedig een lettertje, en blijv met alle toegeneegenheid UW
Liefhebb. Zust:
Tijdeman
Maandag morgen! zo even ontfang ik Uw briev, - die is ras beantwoord, want gij voelt wel ik in
dit moment geen Kinders kan missen, de jongens zijn in 't volle van hunne Collegien, Trui is mij
te veel tot hulp, ook komt haar Broed: Zach: daar op 't ogenblik uit Parijs na 9 Weeken absentie,
die zou zij nu niet geern laten. daar bij komt Ang: en Bouvin d: 5 Oct: reeds hier, en als Laur:
beter is komt die dezelvde Week met Meid en 2 Kinders, wat ik nog voor die tijd doen moet weet
ik 't best, ik heb geen Jenneke meer, daar komt nog bij dat Tijd: in de Week van d: 3de na den
Haag moet als Ouderling, en ik kan al weer niet mee gaan, dus moet Antje, of Trui meede, alle
deeze reedenen twijfel ik niet of zullen Uw zo voldoende zijn, dat gij in onze weigering ten volle
berust. maar hoe zal 't nu met Uw zijn, dat hebt gij in Uw voordeel als gij bij ons komt, is Uw
boeltje agter de rug, en ik heb 't dan nog in 't voor uitzigt, - nu denk er eens op, en antwoord
spoedig. als er voor Uw niet op was, zou dan Jans, of Mietje kunnen komen. –
zo Uw Piet nu d: 17de trouwt dan kan 't niet, maar dan vind ik 't aardig, want die dag meen ik
kreeg gij Br: Piet acces bij Jufvr. v: Rossem. wat al gedenkdagen bij malkander!
nu Zusje ik heb dan nu weeder een briev van Uwe hand, en dat met vermelding van Uwe
beterschap, daar verblijd ik mij hartelijk over, (-)
Waarde Br en Z. – Hartelijk verblijde ik mij over Zusters beterschap. God make die bestendig! () Hartelijk dank voor Uwe nodiging. Wij kunnen niet komen: onze kinderen, ook niet. Den 19den
Oct. hopen wij ons feest te vieren. God zegene 't aanstaande huwelijk! – en de promotie!
Uw liefh. Br. M.Tijdeman
*41. Woudenberg, 16 Dec. 1819. C.C. Hugenholtz – v. Affelen aan haar schoonzuster J.A.
Hugenholtz te Utrecht.
Nu lieve beste zusters wil ik U toch eens meer uitvoerig schrijven of liever ik zal U weder eens
een chaos zenden, want uitvoerig, en verward, mij dunkt dat laat zich zoo niet samen noemen,
maar lang, en verward, dat gaat beter. nu dan een lange brief wil ik U schrijven 't is nu half-twee
en om 2 uur moet ik naar de kerk dus die tijd is ..?.. en na kerktijd tegen 5 uur heeft die mevrouw
Bols belet gevraagt en in die tusschentijd wilde mijn beste nog eens gaarne met ons bij
Hendrijntje gaan zou er wel grooter contrast zijn als Hendrijntje en mevrouw Bols? in mijn
gevoel en gedachte is er geen grooter; bij het horen van de naam der eerste denk ik aan iets kalms
iets zoo rustigs zou tevreden zoo eenvoudig en zoo waar , en wanneer ik haar zie worden al die
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gelukkige gedachten als het ware in mij levendig en bij het horen van de naam der laatste, denk
ik aan iets – ja voeg nu overal maar on voor, maar het tegenovergestelde van waar is
leugenachtig en dat is toch een heel lelijk woord, maar ik bedacht niets dat voor waar ook on kan
plaatsen en dat luid toch meer zacht.
Maar foei, 't is Kersdag en dit feest moet toch iets beters in mij te weeg brengen dan het zoo
onaardig schrijven over iemand die ik zoo heel weinig ken. ik ben blij dat ik het verkeerde daar
van gevoel en zal nog blijder zijn wanneer ik mij in het vervolg daar voor wacht. hartelijk dank
ik U voor de lieve lange brief die Zevenhuizen mij mede bracht en bedank toch onze lieve
moeder uit mijn naam eens regt goed (nu ik laat het geheel aan Uwe welsprekendheid over) voor
het gezondene van gister avond. het Konijn hopen wij dezen avond te eten de punch wil ik liever
aan Mentz geven daar Zevenhuizen ook geen wijn durft drinken en Piet drinkt dan ook weinig,
en punch kan ik zeer weinig van drinken dus loop ik dan gevaar om dronken te worden en ik
moet toch mijne waardigheid als Dominees vrouw bij de studenten bewaren niet waar?
Piet heeft gisteren tweemaal regt mooi gepreekt en ook voor zich zelven met plezier,
Zevenhuizen hoorde ik dezen morgen ook met veel genoegen alleen dunkt mij dat hij zorg moet
dragen niet langwijlig te worden noch in herhalingen te vallen misschien oordeel ik niet goed 'k
zal 't eens aan mijn beste man vragen. ik vond Z. in de conversatie ook regt lief men kan zoo
pittig met hem praten.
Met de muzenalmanack zult gij ons zeer veel pleizier doen ik weet niet of Mevr Beaufort dezelve
heeft zij sprak er nog niet van.
nu zal ik mij ..?.. gaan klaar maken en er dan dezen avond of ik weet niet -—er nog wat bij
schrijven, nu is het waarlijk [al] 9 uur? neen 't is al dingsdag morgen, ik kon deze zondag avond
niet afschrijven toen Mevrouw Bols weg was zijn wij naar de Geytenbeeke gegaan en daar met
veel genoegen tot half tien uuren geweest. aanstaande maandag zult gij wel eens aan ons denken
ik wenschte gijl. met ons kondt gaan ik hoop U zeker te schrijven hoe de dag is afgelopen.
gijl. hebt het wel druk gehad 't is mij tusschenbeide nog vreemd zoo gansch uit alle drukte te zijn,
ik kan mij evenwel zeer goed schikken.
Zevenhuizen is vanmorgen met een kar naar Barneveld vertrokken van daar wandeld hij naar
Voorthuizen Bert is met hem mede gegaan gij begrijpt hij met de kar terug komt, hoe
onderscheiden zijn toch de genoegens die wij als kind schatten van die, welke ons in later jaren
regt verheugen. de jongen was zoo blij als ik zijn zal als de dissertatie van mijn beste af is.
Mevrouw Bols is zoo goed dit pakje mede te nemen ik durfde het niet grooter te maken anders
zou ik die kan en mandje ook gezonden hebben nu dat bij een volgende. Ik heb U en Jans te
feliciteren met de dictionnaire en wensch U in dit lezen der hoogduitsche taal verder alle
voorspoed en genoegen. is 't zeer goed? gij schrijft feliciteer mij eens, en ik weet niet beter of ik
voldeed aan uwe begeerte. hoe is het met de verkoudheid van onze lieve moeder en met Mie en
Jans hartelijk wensch ik beterschap zou Mentz ook een stukje rundvleesch kunnen medebrengen
of misschien wil Mevrouw Beaufort dat wel doen maar wel zoo van 6 of 8 .?. had ik het gaarne
ik hoop gij een en ander zult kunnen lezen vele complimenten aan onze lieve ouders, en geloof
mij steeds Uw hartelijk liefh.Cato.
42. Woudenberg, 7 Jan. 1820 Eerste deel van een brief aan Jans en Mie, dochters van P. en C.G.
Hugenholtz en schoonzusters van de schrijfster, C.C. Hug. – v.Affelen.
Een vervolg op de vorige brief. De Muzenalmanack wordt geretourneerd en Cato geeft haar mening over
de inhoud (regt lief, lieve idees maar nare poezij, wel mooi maar wat lang, allerliefst, grof en saai, etc.). Dit
stuk heb ik overgeslagen.

(--) ik zie daar dat ons oordeel nogal verschilt, de plaatjes vind ik mooijer dan voorleeden jaar, en
de almanack over 't geheel niet minder. wilt gij moeder zeer hartelijk bedanken voor de
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kabeljauw die heerlijk was. ook hebben wij met Mentz punch gedronken, Mentz is mij ook regt
bevallen ik geloof Zevenhuizen nog al zoo veel verstand heeft wie ik liefst hoor preeken weet ik
zelf niet het loopt zeer uit een Mentz zijn uiterlijk en uitvoering vind ik al zeer mooi wij hebben
het maandag te Neerlangbroek regt goed gehad maar toch minder plezierig dan bij ons daar Kist
en de Geer niet konden komen. Clarisse is er s 'avonds nog geweest 't is toch een rare ziel, over
Mina kon ik nu minder oordelen zij was intusschen met de wijs zeer vriendschappelijk, omtrent
mij was zij zoo hertelijk dat ik niet lief zou doen iets tot haar nadeel te zeggen. ik geloof zij veel
goeds heeft en is het voor meisjes altijd dubbel ongelukkig wanneer zij vroeg hare moeder
verliezen. dingsdag hebben wij op den Treek gegeten voor 't laatst. wij zijn daar meer met veel
plezier geweest. Mijnheer was niet thuis maar Ferdinand en Arnoud, de laatste prefereer ik ver.
hier bij een teekeningetje van de ..?.. moeder heeft mij daar naar gevraagd. het hemd durf ik nu
niet zenden –
43. Leiden, 16 January, 1820. M. Tydeman en H. Tydeman - Hugenholtz aan Waarde Broeder en
Zuster.
Hartelijk danken wij voor Uwen zegewensch, bij de vernieuwing des jaars. Het afgeloopenjaar is
voor UwEdd. en voor ons gewigtig en gezegend geweest. Het tegenwoordige zij, voor U, en ons,
ook gekenmerkt door Gods liefde – door ons geloof en dankbaarheid – door den zegen der
Uwen! – Wij wenschen den Bouvin al bepaald was omtrend zijne beroeping naar Oudelande
Weet of verneemt UWE. iets aangaande die plaats, dan verzoek ik UWEdd., hem met uwen
goede raad te dienen. Het huis, waar in wij wonen, moet verkocht worden, met Mei is onze huur
uit. Er is niets open, dat ons gelijkt. Schrijft ons, dit verzoeken wij, of er in – of even buiten
Utrecht, een goed, ruim, huis en hof te huur zij, voor f 300 – f 350 – of f 400 Bij voordbeeld daar
buiten de Marienpoort, daar de Hr. Hinlopen gewoond heeft. ook in dezen hebben wij geloof en
vertrouwen nodig.
Ik denk, dat UwEdd. de oprichtings Rede van Broer Brouwer met genoegen zult gelezen hebben.
Wij verlangen, te weten, wanneer omtrend de Heer de Beaufort verlangt, dat onze Piet bij
ZijnEd. kome.
-ja hoor lieve menschen mijn hoovd en hart is vol bezwaren, dan over dit, dan over dat kind, op
dit moment weet ik mij niet te redden. Constan is al opgeschreeven, al gemeeten, en nu begind
men al te mompelen dat hij niet vrij zal zijn van den dienst89, dan heb ik 2 zoons in dienst, - arm
word ik nog! – mijn keukemeid vertrekt, mijn tweede heb ik zedert 3 dagen 't huis, heevt over de
6 Weeken in 't ziekenhuis geleegen, sukkeld voort met een stijve duim, - wil niet vertrekken, - ik
ben 14 dagen ziek geweest, aan koude, van den Hoofdschedel af, tot de voetzole toe en tot in 't
innigst van mijn ingewand, immers zo beschreef het de Doctor. Zondag ben ik voor 't eerst,
s'avonds ter Kerk geweest. – en nu boven, en bij dit alles komt, dat wij niet weeten waar wij
wonen moeten. – om na Utr: te gaan wonen, daar heb ik, en al de kinders veel teegen. voor eerst
de zware kosten, - ten tweede Tijdem: op zijn ouden dag te verhuizen, dat was goed over 12 jaar,
maar nu, al zijn oude Vrienden weg, geheel uit zijn werkkring uitgerukt, geen nieuwe Vrienden
maken, ook geloov ik niet, men te Utr: voor de goedkoop moet gaan wonen. – enz.... gij weet nu
genoeg hoe ik er over denk, schrijv nu trouw hoe gij er over denkt. –
dit weet ik dat ik er moedeloos onder word, als ik weder zulk een zwaar jaar van uitgaven moet
doorworstelen, - binnen 't jaar 4 maal te zitten met 13 Kinders, behalven de kleinkinders, 3
bruiloften in een jaar met dat gevolg dat je een Meid kwijt raakt, die 18 jaar met je op en neer
gong, - al die dingen kosten geld, en vermeerderen moeite, en arbeid, en zorgen.
89

Hij is dan 19 jaar oud.
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lieve! ik zeg dit niet, om alle de Voorregten, en Weldaden die de goede God ons in 't afgelopen
jaar schonk, klein te agten, - o neen! nimmer had ik mij zo veel goeds kunnen beloven, bij 't
aangaan van mijn Huwelijk, - dan, wat zal 't nu zijn! welke beproevingen staan ons nu voor de
deure! – zie als de kinderen Israels te Elim waren, daar was 't dan ook prettig..12 Waterfonteinen,
70 Palmbomen90, - maar dan waren ze ook eens weer te Mara91, en daar was 't dan tog ook
bitter,... en zo gong 't voort, maar 't duurde tog lang eer zij waren daar zij weezen moesten. – als
wij nu maar onder die weinige behooren, die zonder God niet willen, - Heere! indien Uw
aangezicht niet meede gaat, Laat ons... enz.... en na die mate dat wij ons eenige rust beloovde, en
wij ons zo deerlijk te leur gesteld zien, na die mate treft 't ons meer. - Ik had geen gedagte van
verhuizen, - geen gedagte anders dan dat mijn Const: vrij was, - ik dagt mijn Piet zulk een
kostelijke Carriere in, die ik zo bereekende voor hem geschikt tot verdere vorming, en deegelijk
oeffenschool voor zijn volgende leeftijd, enz.. enz... o ik dagt ik kon de goede Zorge Godts over
mij niet genoeg opmerken, erkennen, en aanbidden, - en daar ligt nu alles. – en ik weet niet waar
heen, - over de Kinders Bouvin tob ik ook, - ik hoor nu van Mevr: Schacht, wier Broeder daar
woond dat het daar vreeselijk duur leeven is, nog duurder als in Rotterd: zo gij hun dit nog eens
te weeten kund doen komen doe het dan door Quint. – van Zach: hebben wij na d: 27 Dec: niets
meer vernomen, nu eens gepraat over uw Kinders, Piet heevt al vroeg een proevweg door 't
smartelijk lijden van zijn Vrouws Moeder92. – die Vrouw haar lijden na ik het heb horen
beschrijven heevt veel van dat van Suse v:d: Hoop, getrouwt aan D˚: Carp in den Haag, die heb
ik ook nog een en andermaal voor haar dood gezien hebt. – 't is wonderlijk dat zulke Lijderessen
meest al bedaard, kalm, onderworpen, ja opgebeurd na den Geest zijn, ik kan mij op dit moment
4 a 5 voor den Geest brengen, waar onder 2 die ik veel bezogt. – maar meest vond ik hun
opgeruimd dat ik er over verwondert stond. – is haar geloofs oog helder, dan wensch ik haar een
spoedigen overtogt in 't land der ruste, waar geen inwooner zeggen zal "ik ben ziek". – en waar
geen pijne meer zijn zal. – uw meisjes zijn wel, en naaien druk, dat is kostelijk, zo ver ben ik
niet, mijn werk van over 2 jaar ligt er nog, en o zo veel daar ik aan wanhoop of 't ooit in order
komt. – ik heb Trui alleen om wat te doen, 2 jongens gestaag te onderhouden, wat waschen in
zulk een Huishouden zijn, weet ik best, etc: etc: nu als 't zo gaat, - ik zal mijn Trui niet kunnen 't
huis houden, tot 't werk af is, - maar ook geen geld hebben om hun te laten reizen. –
nu nog eens van mijn Piet gepraat, - is Mr Beaufort nu in de Stad? zo ja? zoud gij dan wel eens
voor ons willen informeeren of 't hun zo dra 't open Water is nu zou convenieren dat Piet nog
eens overkwam, op dat Mevr: hem ook eens zie, - en er dan nadere schikkingen over zijn komst
daar gemaakt kunnen worden, al is 't maar in de verte, maar nu weet ik zo niet met al. – als dit
teegen 't Voorjaar, - maar dat kan in een ruime, of nauwere zin genomen worden. is Mevr:
Calkoen thans in Utr: of is zij te Amst:? - zo 't eerste, en gij haar mogt ontmoeten, dan verzoek
ik, eene best groete. – hoe hebt gij 't tog gemaakt in deeze koude dagen, - ik, op bezwijken af, - o
die verademing die wij nu hebben is zo verkwikkelijk, - ik riep maar, terwijl alles bevroor, wie
zal bestaan voor Uwe koude! – ik had in een besloten trekpotje koud Water, en dat in een wol
deekentje gewonden, binnen in mijn bed tafeltje voor mijn bed staan om als ik zo hoeste s 'nagts,
dan 3 nagten was 't zo bevroren dat ik er niet aan had, - ik kon niet genoeg danken dat ik beter
wierd, ik heb mij kapot gehoest, - en dat met zulke hoofdpijnen, wat is de gezondheid een schat,
vooral in de Koude. –
wat zeg je tog van al mijn geschrijv, ja ik had 't er eens opgezet, gisteren heb ik een L˚: naar
Maassluis gezonden, en van alles met hun afgepraat, nu wilde ik 't met Uw doen, - maar dat is
dan ook voor lang, - en bij de keers valt 't mij moeïelijk, - ik zit net of ik in een mist zit, - den
ouderdom komt met gebreeken, - de Winter onzes leevens is zo aangenaam niet als de Lente, of
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Een oase waar Mozes en zijn volgelingen hun kampement opsloegen na de uittocht uit Egypte.
Een bron in de woestijn met bitter water, door Mozes met God’s hulp zoet gemaakt zodat zijn volgelingen het konden
drinken.
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De vrouw van Philip Reinhard van Affelen. Zie brief 43.
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de Zomer. – og was hij wat vrugtbaarder voor mij zelven geweest, en had ik meer voorraad
opgedaan, en bewaard, dan behoefde ik nu geen schraalheid te ondervinden. –
nieuws is hier niets belangrijks voor Uw. – Tijdem: is Zond: weeder als Ouderling bevestigd, heeden avond is 't Bijbel genootsch: hier aan Huis. Mevr: Boers heevt haar Huis verkogt voor f
30000,-,- en trekt met Mei naar Groningen. – voorts is er een verhuizen, teegen Mei ophanden,
dat wel een jagen lijkt, den eenen moet daarom, en een ander daarom verhuizen, en er zijn geen
Huizen te krijgen. - D˚: Schacht en Vrouw zijn aan 't zukkelen, en melancoliek. Roldanus heel
ziek geweest, krabbeld weer bij, maar preekt s'Winters niet. Moltrer[?] zukkelende, - Schotsman
nu weer wel, maar heevt veel door oesters eeten geleeden. – Gillissen sluit de kerk maar dat is 't
makkelijkst. – dus een krank ministerie! –
Zust:: ik dank je nog wel voor je kostelijke witte bonen, die zijn dan heerlijk! – hoe kwam je tog
aan z'oon kostelijken inval? ik mag ze wel niet eeten, maar dat is zelvde, - na mijn Oester eeten
mag ik nog niet eeten als een Wortel, of schosseneer, of zoiets. –
nu stap ik er af, - breng te zamen verder den Winter genoegelijk door, - groet alle die na ons
vragen, - inzonderheid uwe kinders, - schrijv ons eens hoe gij over 't een en ander denkt, en
geloov mij, te zijn, en te blijven
UW Liefhebb: Zuster
Tijdeman.
hartelijke groete van Trui aan de Nigjes.
't Compliment van Piet, en Constan aan de Nigte Jans, en Mietje en daar is een Almanakje. -

44. 4 maart (18)20 Vader van Affelen, aan zijn dochter Cath.Christ. van Affelen, en haar man, Petrus
Hermanus Hügenholz jr (1796 – 1871).
"Vader van Affelen" (1757-1825) heette Philip Reinhard en hij was een jongere broer van de Catharina
Susanna uit het huwelijks lied (03). Hij trouwde met Anna Sybillia Ledeboer (1769-1820); ze hadden drie
kinderen, Cato, Letje en Bert. Cato trouwde met de orthodoxe dominee P.H. Hugenholtz jr., Letje bleef
ongetrouwd en leidde een naar de zin van haar zwager te vrijzinnig leven, wat uiteindelijk tot een breuk
leidde. Er zijn verschillende brieven van haar bewaard gebleven. Van Bert weten we weinig, behalve dat
hij in Duitsland terecht kwam, daar trouwde en in 1870, 64 jaar oud, overleed in het dorp Cappeln bij
Hannover. Hij was de peetvader van onze grootvader C. L. Voorhoeve, zie brieven 143 en 144.
Vader v. Affelen was (bij uitzondering) geen dominee. Wat hij wel was valt uit zijn brieven niet op te
maken. Hij was zeker een ontwikkeld man, en zijn brieven getuigen van een zekere ironie en ook wel
humor. Met de godsdienst plichten nam hij het niet zo heel nauw. In deze brief heeft hij het over de
zorgwekkende gezondheidstoestand van zijn vrouw, die volgens de genealo-gische gegevens op 8 mei
van dat jaar zou overlijden. Hij woont dan nog in IJsselstein.

Geliefde Zoon en Dochter,
Wij hadden gisteren Proff: Suerman bij ons, bij gelegenheid dat hij bij Jozefsen geroepen was
(wiens vrouw, zoo ik geloof, in gevaarlijke, ofschoon niet direct in dodelijke omstandigheden is)
met Doctor De Bondt. Hij examineerde de Borst en Zei: dat hij het juist zoo verwacht had –
schreef geene middelen voor, maar raadde het gebruik aan, van de Syroop de Capilaire tegen den
hoest, die het slapen belet en de pijnen in de borst en schouder verergerd. Mama vroeg hem: hoe
lang het nog wel duuren kon? – Dit moet men aan hoger bestemming overgeven. Maar wat kan
er dan nog wel gebeuren? – Dat wil ik U liever niet zeggen, maar het schijnd mij toe dat het niet
zeer lang meer duuren kan. Zoo beantwoordde hij de eerste vraag, om de tweede te ontduiken.
Weg gaande vroeg ik hem, wat toch wel de oorzaak der hevige pijnen was? - De allerergste soort
van kanker. Maar wat zit er dan in de borst? – Een scherp bijtend vogt dat de vaten doorknaagd
en misschien eene verbloeding zal doen ontstaan. Hoe moet ik mij in zulk geval gedragen
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wanneer dit eens bij nacht gebeurde? – Ten dien einde recommandeer ik U Doct: De Bondt, die
mij verzocht, de Borst eens te zien, indien Mevrouw gebruik wil maken van Zijne diensten. Ik zal
mijn vrouw daar over
spreeken en, in geval zij daar toe besluit, het aan Dhr De Bondt laten weeten.
Mama resolveerde om de Bondt te nemen, die ik oogenblikkelijk liet roepen. Na hem gezegd te
hebben, dat Beijen onze doctor was, en wij niet voornemens waren te veranderen ten zij de Nood
ons overtuigd dat het geval van dien aart was, dat het Zijn vak te buiten ging, zoo als nu plaats
vond – maakte ik afspraak met hem, zich niet te zeer van de plaats te verwijderen, ten einde hem
ten allen tijde spoedig te kunnen bekomen – ook, dat hij zich van zijne zijde met alles wat hij
nodig oordeelde, in voorraad, moest voorzien, en mij, eens opgeven wat ik , van mijn kant, in
gereedheid diende te hebben, om alle verlegenheid voortekomen. Dit alles breedvoerig besproken
hebbende, ging hij bij Mama, wien hij nog een recept voorschreef, en die zeer content van hem
was.
Nu is de toestand van dien aart dat het zeker nog wel wat kan duuren, Suerman zei ook, ik
wensch Mevrouw dat het zoo nog mag voortgaan zoals ik U nu vind – Maar ge begrijpt dat alles
onzeker is, te meer daar Mama bijna niets gebruikt buiten een kopje koffy met een Ei – dat de
koortzen aanhoudend zijn en de pijnen, bij vlagen, zeer hoog loopen. Wat zal ik U alzoo zeggen
– ik weet niet wat ik U raden zal – Dr Bondt zegd ook, alles is onzeker. Moeder en Zuster B93.
zijn een paar dagen, in treurig genoegen, bij ons geweest, - het afscheid was ook roerend. Gaarne
zullen wij U telkens bericht geven. Hert. groet van ons allen,
Uw heilw. vader ---lang wagte moet ge niet, U Letje.

45. Leiden, 22 Maart 1820. M. Tydeman aan Waarde Broeder en Zuster. Met een kort naschrift van
zijn nichtje (dochter van de geadresseerden).
Door Gods goedheid heb ik mijn tachtigste jaar94 mogen intreden, gezond en verschoond van de
ongemakken des ouderdoms; ..
[ dank aan God voor al het goede hem geschonken, heilwensen voor de familie in Utrecht]
Tante ziet nu dat Oom vergeeten heeft Moeder te feliciteren, haar Ed: is er te vermoeid toe, daar
Tante voor 't eerst in lang te kerk is geweest, maar beiden meenen het niet minder hartelijk.

---------------------------------

93

Van Affelen’s eigen moeder was al lang overleden; het kan zijn schoonmoeder, Aletta Ledeboer-Drost geweest zijn, met
een onbekende “zuster”.
94
Nl. op 20 maart 1820.
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III
*46. Woudenberg, 1 Mei 1820. Cato Hugenholtz –v.A. aan haar zuster Jans (J.A. Hugenholtz) te
Utrecht.
Een sterk verbleekt en daardoor zeer moeilijk leesbaar briefje. Door het uitsnijden van het lakstempel zijn
een paar stukjes tekst verloren gegaan.

hierbij lieve Jans de tunique [ik h]oop dat Doesburg het spoedig zal bezorgen hij is mij dan regt
goed bevallen hij paart bij zijne natuurlijke eenvoudigheid zo niet ware-beschaving en smaak en
daar bij zoo veel gevoel, ik mag hem gaarne lijden en wenschte hem zoo hartelijk een lieve
verstandige vrouw toe die geschikt was om hem te leiden. hij heeft intusschen voor zijne jaren al
veel vastheid en in zijne gesprekken is zoo iets eenvoudigs en nog onbedorvens, maar gij zoud
van mijne gunstige gezindheid omtrend hem wel eens op kwade gedachten kunnen komen en niet
zonder rede Zaturdag ben ik den ganschen dag met hem alleen geweest, gisteren gedeeltelijk en
vandaag al weer, dus geen woord meer over Doesburg, gij kunt er nu van denken wat ge wilt.
wat ben ik boos op die voerman geweest, en ik ben het nog ik heb hem de trommel medegegeven
met verzoek om dezelve terstond bij U aan huis te bezorgen en nu merk ik dat hij het niet gedaan
heeft indien dezelve nu nog niet 't huis mogt zijn, zult gij er wel eens met een nijdige boodschap
om stuuren want dat verdient hij. Wij zullen zorgen dat er iemand te Doorn is om de meid af te
halen dit dunkt ons ook dat het beste is. ik hoop het tafelgoed enz: van moeder zoo spoedig
mogelijk terug te zenden. Bert van Rossem is zaturdagmiddag er weer vertrokken. dag lieve jans
gij zult onze lieve ouders en zusters wel groete van uw hartelijk liefh. Cato.
de preek van Doesburg heeft hier veel genoegen gegeven en is mij ook goed bevallen, zoudt gij
bij Blijdestein nog 3 .?. witte zuiker a 9 st voor mij willen laten halen en versz <oeken het op>95
de nevensgaande rekening op te schrijven en zult gij dan de rekening <> zende?

*47. Utrecht, 17 Mey 1820. P. Hugenholtz en zijn vrouw C.G. Hugenholtz-v. Rossem aan hun dochter
Jans. Het adres luidt:
Mejuffrouw J.A. Hugenholtz ten huize van
Den WelEerwaarden Heere L. Merens, Predikant te R'dam
Lieve kinderen!
Moeder en Jaane schrijven aan U nu wil ik toch ook eenige letteren; om te doen zien ik aan U
denke. wij verblijden ons over uwe gelukkige overkomst, welvaren en onderling genoegen met
het weder treft gij het ook zeer wel, nu wat buijiger, maar groeizaam – voorl. saturdag hebben
wij hier een zwaar onweder gehad, en door het overlopen van de goot op de hout zolder veel
vochtigheid. Ik ben druk in Ouderlinge – en Diaconie –geweest De Hr Aengelkot is Ouderling
geworden, en ook Ds Chevalier.
Piet en Cato zijn gisteren van uit Woudenb. vertrokken; met een rijtuig van hier naar Seist, waar
Mevr. De Beaufort hun wachtede, om met hun naar den Treek te rijden, om daar het middagmaal
te houden. Cato was redelijk wel; Van Geuns gaat saturdag ook naar W.d.b96. en deingsdags met
hun naar Lienden bij De Geer, waar ook Roijaards en Van Oordt komen. Beeckmann heeft De
95

Hier, en verderop in de zin, is een stuk van de tekst uitgevallen doordat er een stuk uit het papier is geknipt.Ik zet deze
stukken tussen < en >.
96
Woudenberg
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Vuursche aangenomen -; laatst is in s'Hage een student Kobus, met wien Jans de bruiloft te
Maassluis heeft bijgewoond, gedropen, met nog één; maar Hatleer is er nu door gekomen. De
andere geexcuseerde is een Biberm: misschien bij Merens nog bekend?
Voorts weete ik niets belangrijks; zijt voorzichtig, word bewaard! Geniet op Pinxteren zulk
eenen zegen die U in God blijdschap hebben doe! groet hartel. Cato en Merens van ons, en zijt
verzekerd van de hartel. liefde van Uwe – Vader – Hugh.
Lieve kinderen!
Zoo kort en zakelijk schrijven wenschte ik wel te volgen maar ik heb die gave niet. Nu wil ik
toch eenige regelen er bij voegen! – op de briev van Jans vrage ik met U Vader dank aan Neev en
Nicht Merens met wien ge nu zoo veele genoegens geniet –lieve kinderen geniet het goede toch
met dankbaarheid ik misgun het u niet, neen U lieden genoegen is het mijne, maar toen ik in uwe
jaren was kon ik weinig daar van genieten – en welk een dankstov dat gij bewaard zijt daar juist
op dien dag Dingsdag zoo veele plaatschen de rampen van winden en regen getroffen hebben en
veele ongelukken veroorzaakt hebben ik dagt telkens an Ulieden en Piet ik berekende gij op het
Y kond zijn toen het hier niet alleen regende maar sterk waaide. Piet zat in een kar op de heide
naar Woudenberg te rug kerende.
Dan netje op die van Jans ten antwoord dat in veronderstelling van franco op de adressen zond ik
en de Coffer en mand voor 3 st 14 gefrankeerd heb dit maar alleen ?? .
Dan dat het mij zeer speet dat neev Bonebakker niet eens bij ons geweest is schoon hij kan
deylen bij de Reiter Nijhov haalde het was tog digt bij zoo dat ik dagt zij Vrijdag middag bij ons
zouden eten of s'avonds als zij een nagt logeerden. Dan meende ik ook haar dochterte vraagen nu
is zij niet bij ons gevraagd.
Den Zondag zijn wij met veel genoegen naar Jutphaas geweest - gedeeltelijk bij Venke
gedeeltelijk bij Schalee geweest daar was Venke al verscheidene dagen te voren verzogt. –
Vrijdag had ik een zeer drukke dag Dingsdag de wasch geteld en ons gezelschap op gewacht
Woensdag veel oponthouden van visitens van de een en ander, Donderdag ..?..aalsdag dat
Vrijdag Piet en Ant wagtende moesten bedden 2 st. gereed zijn maar weer, de geverfde kamer
was veel te onaangenaam om te gebruiken ik haaste mij en kreeg de matten gelegd het ledekant
voor Pa is op orde - Zaterdag wandelde ik met Antje na Jufv van der Poll ik zag om halv zes uur
wandelende wel dat er onweder aan de lugt was en ?? van te rug te gaan maar Antje had zeer
groote lust tot die visite nu wij wandelden toch en we wierden vriendelijk afgewacht, mevr
schonk ons thee onder dat kwam de Heraut Leliveld met de schuit van Leiden daar ook het begon
al te ligten te ??geren en ik wilde al weder zagtjes aan naar 't huis wandelen - neen! was de wind
zou maar tegen zijn eindelijk kwam de koets die ik om 8 uur besteld had een halv uur vroeger het
ligte zeer sterk, donderde bijna aanhoudend terwijl wij beden ( Antje vervolgde haar discours met
Lelyveld) ik zat stil en bad de voorzienigheid om bewaring en juist toen wij te huis waren werd
het ontzettend weder en regende het zeer sterk – de goot op de houtzolder liep zoo over dat op
onze kamer stroomde en de meiden onophoudelijk dweijlen moesten ik haalde een tob om het
carpet dat vol stroomde er in te doen en bragt wolle dekens op ons bed want het water liep door
de matten zeer swart geworden het carpet gekrompen maar dat was buiten onze schuld ik heb
zeer veel moeite gehad de matten te drogen - er is ook een lek op het zoogenoemde
poppenkamertje gelukkig dat het goed van nicht Merens er af was – de oorzaak weten wij nog
niet de leidekker meende het gevonden te hebben maar neen het lekt nu al weer en het gevolg is
dat het blaffon op de witte kamer met veel vlekken is dat ik de matten weer op heb moeten
neemen en het van voor af aan geheel gewit moet worden –
Verder op uw briev het hemd heb ik gevonden.
Het bericht van Klaas verblijde ons zeer – het kan zijn dat het weinig schrijven de gewone reden
had gebrek aan tijd – maar ik hope maar niets – maar vrees wel eens dat van Hoesveld wel wat
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aan zijn zal hoe gaerne ik eens een uitstapje naar Woudenberg gedaan had kan dat nu niet ik had
nog al gedagt Zaturdag met een kar misschien mede te rijden en Dingsdag met Van Geuns te rug
te keren - maar De Geer heevt van Geuns en Beekman ook verzogt mogen zij hun plan uitvoeren
dan zijn er Dingsdag bij de Geer 7 oude vrienden bij elkanderen de Zusters van van Oordt de
Wijs en Cato zijn ook verzogt De Geer die Dingsdag hier met Piet bij ons dineerde heeft gezegd
Piet en Cato te Leerzum te laten halen en terug te brengen.vanavond zijn wij bij nicht Bonventh Verwey – nicht Beekman hoopte ook te komen nicht heevt
van Dirk zeer goede theelepeltjes het dasje en lepeltjes heb ik Zaturdag naar Muiden gezonden. –
Verhoeven en Ka kunnen niet te Muiden zijn om dat Verhoeven nog niet geheel wel en eene
meid bij hen ziek was. Aanstaande Maandag hopen wij namiddag na Zuilen bij Van Vloten te
gaan.
Nu heb ik geen tijd meer want Uw Vader zegt mij daar dat neev en nicht Pieter hem al
ontmoetede en naar nicht Bonventh stapte ?? midzomer een stijve visite zij zeide nu zien wij U
voor het eerst na N.jaar Ja de menschen worden door ons druk komen niet opgehouden.
Die Jufv Kerseboom kwam Antje Maandag halen – zij was vriendelijk - ik gevoelde het toch
voor Ant wat het ware met zulk een geheel onbekend mensch in de betrekking heen te gaan – ik
dagt en wenschte voor U dat het uw lot niet moge zijn – zo afhanglijk van vreemde zijn.
Groet hartelijk Neev en Nicht Merens ook van mij ik bedank voor de haasjes voor Piet en Cato
dat is aangenaam en iets wezenlijks voor hun. Cato heevt zeer weinig uitzetten van den Rouw
daar er nog veel van haar moeder was bijna nieuw en volstrekt niet gebruikt in hare
ongesteldheid. – ik rade bij aanhoudendheid voorzigtigheid meer kan ik niet doen die raad is ook
zeer nodig.
Cato heeft ons gezegd dat Bernardus Ledeboer en Dammes te IJzelstein nu zijnde volgens
verzoek van Mev. van Affelen al het winkelgoed gemeten en de waarde opgenomen hebben en
dat dit ver boven de verwagting was uitgevallen en Mev in dien tijd er veel aanwinst mede gehad
heevt. er is nu veel meer mogelijk wat ze heevt meer aan goed is als waar mede zij begonnen
was..
Ik heb voor Piet alles op mij genomen te bezorgen en te betalen, en Cato, een hoed of japon
toegezegd – zij had nu nog een goede hoed en draagt de kap en gekleed zijnde een muts zij had
haare ?? omgekeerd te weten de japon die was nu zeer goed en een doek van den Rouw voor de
heer Ledeboer - die ook nog zeer goed was – ik blijve in afwagting van bepaling wanneer gij nu
te rugge hoopt te komen
Uwe hartelijk lievende Moeder
G.C. Hugenholtz geb. van Rossem

*48. 25 Aug. 1820 Vader van Affelen, aan zoon en dochters.
"Zeer Geliefde Zoon en dochters
De zeven banden van de Clarisse97 , had ik U met onze Let reeds toegezonden, was haar koffertje
niet te klein en hare redicule te naauw. Troost U intusschen met de Agathon van Wieland – een
der heerlijkste boeken die buiten de grenzen van den Godsdienst liggen98. Ik hoop dat Let hem
97

Dez Professor Clarisse was waarschijnlijk ook de schrijver van het gedichtje in brief 7.
Christoph Martin Wieland (5-9-1773 – 20-1-1813). Een vertegenwoordiger van het “humoristisch classicisme”. Zijn
Geschichte des Agathon (1767) – met ironische commentaren die aan Fielding doen denken - gaat over een Oud-Griekse
jongeman met fanatieke ideeën die op de proef wordt gesteld door de Staat en de Liefde, terwijl hij krampachtig probeert

98
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regt verstaan, bewonderen, ja schoon vinden, maar nooit haar smaak noch gevoel daar naar
inrichten mag.
Het potje met Honig is mij, onder het vriendelijke geleide van Uw moeders brief, geworden.
Gisteren avond gaf ik Bert een stuk op zijn boterham, hij zei: Papa, 't is niet te bewonderen dat
Jonathan zijn stok aflikte. Ik zeg U dank voor dit proefje, waar van de qualiteit, maar niet de
quantiteit, voldoet – Zend mij, tenminste 10 ?? Let moet het maar betalen Honig en pot beide, die
naderhand wel eens weer te pas komt.
Hugenholtz zal nu wel zijne meeste huisbezoeken alleen verrichten, dewijl het gaan, aan Cato,
moeielijk valt. Een schoone tijd voor haar om staat en omstandigheden te bepeinzen. Ik meen
eens ergens te hebben gelezen dat de liefde van een jonge vrouw eenige gelijkheid moet hebben
met de aandoening van eene Duif die, onder het geleide van haren Doffer. gerust naar het
Duivenslag vliegt. Haar liefde moet met dat vreugde gevoel gepaart gaan dat zij, als een
hulpeloos Schepzel, nu een Stut en Steun in dit aardsche leven bezit. Zij hangt haren Man aan het
lijf, dit maakt hare liefde onafscheidbaar, en zulk eene gewaarwording heet, vrouwelijke liefde.
Eveneens wordt zoo de Mannelijke liefde oneindig daardoor vermeerdert, wanneer de Man ziet
en gevoelt hoe gelukkig zijne vrouw, als een vriendelijk, onschuldig, teder Schepzel, onder zijne
hoede is – hij koestert en bezorgt haar – Mannelijke liefde is, ontfermende vreugdevolle
gewaarwording jegens het heerlijkste Schepzel van God.
En nu tot Let ook een woordje. Bert is op Uw kamer aan het schilderen geweest – hij wil U
trotsch maken – niet door eene fraaije kamer, maar door zijne handigheid. Hij is druk aan het
zwemmen, dit heb ik hem toegestaan onder ernstige bedreiging, zoo hij dood te huis komt, dat ik
hem aanstonds in een pijpenmandje zal laten begraven.
Het huwelijk van Cnopius schijnd nog geene verandering in zijn gestel te hebben aangebragt.
Geweldige hoofdpijn heeft hem weer een geheele dag in het Bed gehouden – daartegen, werd hij
nooit beter opgepast. Wie weet wat hij kiest.
Ik lees thans: Jezus en de Ziel, een geestelijke spiegel voor 't gemoed, van Jan Luiken, waar ik
veel schoons in vinde.
De Lorma bezoekt mij trouw - ik zie hem niet, of denk aan de Azianen die zeggen: Niets doen is
zeer aangenaam, maar sterven om uitterusten is het hoogste geluk!
Uwheilwenschende vader,
Van Affelen
Veele complimenten van Bert.

*49. 22 Dec. 1820. Vader van Affelen aan dochter en schoonzoon.
Geliefde Zoon & Dochter!
Dat ge zeer veel genoegen in Uw beroep moogt ondervinden, verneem ik gaarne – wordt dit
dagelijks aangevuurt door de lust en ijver die ge in Uwe Cathechisanten bespeurt, des te beter –
maar alle doorgaande Winden zijn juist geene Passaaten, onze Ziel neemt zoo ligt iets aan wat zij
vind, zoodat ik daarom voormaals wel eens getenteerd werd aanteneemen, dat hare
zelfstandigheid eenige overeenkomst had met de eigenschap van het Pik – doch dit gevoelen heb
ik laten varen, omdat ik naderhand bespeurde dat er iets meer nodig is dan een pikbal om ons te
doen gelooven en aanbidden. Wanneer het alzoo geene Epidemie, onder Uwe hoorderen, maar
eene opregte zucht tot overgave des harten is, blijft het nogtans Waarheid dat wij, door
voorbeelden vooral, zeer ligt weggesleept worden en dat de groote menigte, door de bank, maar
de hedonistische raadslagen van een filosoof te negeren. (Bron: Wikipedia). Vader van Affelen moet in W. een
geestverwant gezien hebben – zijn brieven getuigen ook van een wat ironische humor.
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al te zeer genegen is, toon, smaak, en gewoonte aan te nemen, van hen, op wien zij meer
vertrouwen dan op zich zelf - zijn er nu zoodanige in Uwe gemeente naar wien het gros zich
geneigd vind te rigten, dan mag het uiterlijke wel zeer voldoende, maar het inwendige niettemin
wurmstekig zijn – was het daarom niet best het saldo nog niet op temaken maar tot op N:jaar 22
open te houden ten einde eens te onderzoeken waar de stof gevat en ook door gewerkt heeft?
Het kenteken der ware bekeering is, dunkt mij, vrij zeker en allerduidelijkst te vinden in een
gebroken en verslagen geest – van daar dat ik de zoo vrolijke en opgeruimde Christenen
wantrouwe – misschien bedrieg ik mij, doch het schijnd mij toe dat, wie van zijn zedelijk bederf
overtuigd – daarvan doordrongen is en zijn toestand oprecht betreurd, geen lust tot lagchen
hebben kan – want wanneer het berouw, onder het gevoel der Zonde, slechts bij vlagen werkt,
dan is men al zeer geneigd, na doorgestane storm, de netjes in de zonneschijn te drogen – dan
kleefd het niet – en het mooije weer brengd ons niet in den Hemel, dit zie ik geheel anders in het
Evangelie. Ik wil echter niet oordeelen, maar ik geef de voorkeur aan de reputatie van een braaf
en eerlijk man, boven den lof van een vroom mensch met veel gebreeken. –
Belangende Uwe overkomst, zal het mij aangenamer zijn dat die tot op warmer dagen uitgesteld
werde – mijne huishouding kan het vereischt gemak niet aanbrengen aan eene moeder met
zuigend kind. Ge kend de logeerkamer die bij uitnemenheid koud is – de kelder kamer, niet
minder, ook kan men niet weten of de reis op zich zelf welligt eenig nadeel aanbrengen zou – er
moet maar zeer weinig gebeuren om een klein kind te ontstellen, en het zou mij diep grieven
wanneer ik daarbij in eenige aanmerking kwam. Nog komt hier bij, dat ge ten mijnent in
verplichting zijt eenige visites te ontvangen, waaronder sommige die ik liefst niet bijwoone – om
dit te ontwijken zou ik mij telkens in het alternatief bevinden de kamer te moeten ruimen of mij
te verveelen, tot beide voel ik mij wat te oud, dan daar dit in den Zomertijd beter uit elkander
loopt zal het mij meer plaizier doen, Uwe overkomst daarheen te verschuiven.
Bert schrijft U eigenhandig - het onveilige der Heide ontrust mij niet – ik ben echter zoo los niet
van het Schepzel dat ik, gevaar vermoedende, hem geheel op het spel zou zetten. Let schrijft U
zeker in het breede over de lopende geruchten. Pilatus vroeg eens: wat is waarheid? Misschien in
eene andere meening, maar hier, in IJsselstein, zou die vraag zoo dom niet zijn.
Geniet veel goeds met een dankbaar hart - dit wensch ik U van harten bij den afloop van het oude
en het nieuw te beginnen jaar.
Van Affelen

50. 23 Maart 1821. M. Tijdeman aan "zuster".
Waarde Zuster!
Hoe goed is God! Meer, dan wij denken kunnen! Hoe zeer weten wij dit bij bevinding! Hoe
moge die bevinding ons geloof en hope opwekken, en sterken! Hoe verblijde ik mij met U en
Uwe betrekkingen, dat dit Uwe eerste gedachten geweest zijn op dezen dag. God geve dat gij met
helderheid all uw leven zoo denken – en, bij duistere vlagen U gedurig opbeuren mooge met deze
gedachten – de allerhoogste maake uw goed: na het zure geeft Hij 't zoet!
Ook mij heeft een tachtigjarige bevinding geleerd, dat de ware ruste is in de berusting, en
dankbaarheid en vertrouwen – vertrouwen dat er volkomen ruste overblijft na den dood.
God zegene U, en de Uwen, uw leven lang! Zijn wille geschiede, ten opzigte van den duur, en
van de wijze van ons leven! Jezus Christus worde verheerlijkt in ons leven en sterven! ook door
hun die ons overleven!
Onze drie kinderen zijn gisteren in den Haag geweest. Piet zal u verhalen, wat hij vernomen heeft
aangaande Moeder Hugenholtz, groete aan uw man en kindere, ook van onze kinderen. Mijne
huisvrouw is krank van hoofdpijn, sederd drie dagen. Zij heeft Dingsdag niet in de Vreugd
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gedeeld; altans, gebrekkig. Zij wensche u 't zelfde als ik - ik verzoek de verzen te lezen, die uwe
kinderen dezen avond zullen oplezen. Deze, op den 25. December, heeft mij gesticht en
vermaakt.
Uw liefh. Broeder
M. Tijdeman
51. Woudenberg, 8 July 1821. C.C. Hugenholtz – v. A. en P.H. Hugenholtz aan Jans.
Hoe lang is het wel geleden lieve beste Jans dat ik niet eens meer uitvoerig aan u schreef dit
wordt altijd veroorzaakt door die weekelijksche commissie brieven, maar bij deze gelegenheid
wil ik het toch eens doen. ik kan mij zoo voorstellen lieve Jans dat gij vandaag (zal ik maar
zetten) niet vrolijk zijt het zal U zoo hinderen dat gij U zoo weinig kund mededeelen. waarom
moet uw verjaardag ook zulk een treurige gedenkdag tevens zijn. ook dat wordt met oneindige
liefde en wijsheid bestuurd, en behoef ik u veel wel te wenschen mijne lieve nu gij zoo veel stof
tot nadenken hebt . onze sterflijkheid waaraan wij op zulke gedenkdagen met dubbele ernst en
gevoel moeten denken deze herinnert gij u heden zeker en al het zalige van die sterflijkheid om
dat wij juist daardoor onsterflijk worden. o dit zult gij vandaag zoo levendig gevoelen, en dit
gevoelende, zult gij zoo hartelijk bidden en danken, en ik wil dit met en voor U doen zoo
hartelijk als ik maar kan o God geve mij en nog meer Hij geve U die regten geest des gebeds, en
Hij vereenige ons hoe langer hoe meer door die naauwen band der Christelijke liefde o beste Jans
mogte wij toch elkander eens regt nuttig zijn elke gelegenheid daartoe waarnemen; wij zijn het in
onze betrekking tot elkander zoo verplicht en wij maken ons zelven daar in vooral aan zoo veel
nalatigheid schuldig.
Ik dank u hartelijk lieve Jans voor uw lieve en lange brief ik deel zoo in uw genoegen, het is
jammer dat Tante van Rossem zoo scherp kan zijn, zij heeft zoo heel veel goeds maar gij moet
het u maar niet zoo aantrekken.
Het is voor mij nu regt prettig dat Mie en Let hier zijn gisteren zijn wij zamen met veel genoegen
te Neerlangbroek geweest en morgen hopen wij te Baaren bij Mevrouw Offerman te gaan eten,
waar Mevrouw Snellen en Gonne ook gelogeerd zijn. eergisteren heeft de oude Heer Hondius
met zijn zoon en Van den Broek hier thee gedronken de jonge Hondius was zeer spraakzaam. hij
beviel mij regt goed. Griet is redelijk wel en het kindje voorspoedig ik begin hoe langer hoe meer
van haar te houden weet gij al dat jansje Cleve hier belet heeft gevraagd en den 18de komt ik
vind het nu nog niet dol prettig maar 't kan nog komen. nu moet ik toch eens over mijn kleine
jongen schrijven o Jans hij wordt zoo heel lief, het kind schreit waarlijk haast nooit en hij wordt
zoo aanvallig en vrolijk het is alleraardigst om hem met de hond en kat te zien speelen hij is
volstrekt niet bang maar ik ben in een aanhoudende vrees dat hij de kat zal keelen. gij moet eens
aan moeder zeggen daar hij tegenwoordig waarlijk niet te weinig drinkt wij verwonderen ons
geduurig dat hij al weer dorst heeft. dan heb ik nog een boodschap aan Moeder wilt gij haar Ed.
zeggen dat ik het heel pleizierig voor Ke vind dat zij op Lunenburg is gevraagd, als het maar niet
van de tijd die zij hier mag blijven af moet zij is hier nu pas.
Beste Jans! Ik val hier maar midden in, omdat Cato het kind moet uitkleden. Schoon gij niet op
den dag zelf schrijvens van mij gehad hebt zult gij daarom mijne deelneming niet minder hebben
geacht. We danke God, die u tot dus ver ook voor mij spaarde, ik bidde u een lang maar vooral
een God verheerlijkend leven toe en denkt er bij diepe schaamte over uwe tekortkomingen in uw
24ste levensjaar eenvoudig geloof aan derzelver vergeving om de verdienstevan onzen Heer en
hartelijke lust om hoe langer hoe meer als een begenadigde in vereeniging met Jezus voor God te
leven.
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Wij waren heden te Baarn, bij Mev. Offerman met genoegen. Het uitgaan loopt mij tegenwoordig
al te druk en komt mij bij ongunstig weder slecht, omdat ik zoo vatbaar worde en telkens
verkoudheden op doe. Aanstaande Woensdag hoop ik bij welzijn met Vinke doortebrengen en
dan met een Jansje Cleve van Utrecht te halen. Doe van mij vele complimenten aan Jane, Willem
en Antje etc. etc. vergeet bij de berekening van uw logeertijd niet, dat wij u zo gaarne ook nog
hier wilden hebben (of komt gij bij welzijn in Nov. weder met moeder mede?) en geloof mij uw
hartelijk liefhebb. P.H.H.
Ja, ik denk dat moeder hier wel zal instemmen. Mie zou nu ook wel aan U schrijven maar daar zij
nu gaarne aan Maatje Z. wilde schrijven en gij nu toch een brief van mij krijgt – Mie zegt gij
moet maar aan Vader en Moeder vragen om die brief te lezen. Nu dag lieve, groet Jane regt
hartelijk van uw altijd oprecht liefh. Cato
52. 3 Aug. 1821 Van Affelen aan "Den WelEerw. Heere Den Heere P.H. Hugenholtz VDM te
Woudenberg
Aftegeven op den Huize De Geer te Jutphaas. Franko"
Zeer geliefde zoon en dochter!
Onlangs overwegende welk het beste middel zou zijn, bij mijn overlijden, de nalatenschap ten
spoedigste en op de onkostbaarste wijze uit elkander te brengen, dacht mij dat ik, met onderlinge
overeenkomst, nu nog in leven zijnde, bij wijze van donnatie, het veiligst daaraan kon voldoen..
De onkosten der verkoping werden voorzeker daarbij gespaard, en menig articul, anders
misschien in haast ingekocht, nu, bij bedaarde zinnen, den bekwaamsten eigenaar toegelegd. –
Ten dien einde zou het dan niet kwaad zijn dat ge, nog eens naar Utrecht gaande, uw uitstap tot
op hier verlengde, na alvorens ten Uwent te hebben geinformeert, of er ook in de uitvoering van
het voornemen iets, tegen de wet of bestaande orde van zaken, strijdig was.
Daaglijksch zien wij de Rotterdansche tijding tegemoet, die Bert afroepen zal. Ik zal hem missen.
Naar toebede van bestendig welvaren blijf ik,
Uw heilwenschende Vader Van Affelen
Compl: aan Juffr. Cleve en een kus aan Piet. Do de Geer, die mij heden morgen de Eer aandoet
eene visite met Do Jorissen te geven, wil de goedheid hebben zich met deze te belasten.
Op 't oogenblik ontvang een brief van Moeder, die de afreis van Bert op den 16 dezer bepaalt.

53. Utrecht, 9 Aug. 1821. P. en C.G. Hugenholtz. Aan de kinderen.
Lieve kinderen!
Deze zend ik maar naar Rott. waar gij morgen of overmorgen hoopt te komen; en zo ik hoop,
welvarend; wij zagen toen de schuit, met welke gijl. vertrekken moest, rasch voorbijvaren – en
verheugden ons ons gij niet lang zoudt hoeven alleen te zitten, want Bos is zeker ras vertrokken.
Wij hebben Donderdags met Br. en Sust. T en Trui bij Juffr. Rau gegeeten; waar wij 2 Profr
Suringar en D.Akersloot vonden, en zijn Vrijdag met Agnes en Bouvin vertrokken, en te
Woerden Ds Hoog hebbende ingenomen, s'avonds welvarend gearriveerd; toen Hoog in de schuit
hoorde ik 2 maal prediken moest, nam hij direct eene beurte voor zich op, en heeft
zondagmorgen in de Janskerk tot groot genoegen van veelen gepredikt; nu wachten wij vrijd. as.
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V.D. Zandt met vrouw en kinderen en meid bij ons, dien ik, daar ik Zondag weder 2 maal
prediken moet, eene beurte hebbe opgedragen, die hij ook vervullen zal, voormidd. in de Jacobik.
dat gaat nu nog al goed met mijne beurten. De 2 volg. zondagen moet ik ook 2 maal; Wolt.b,
Huisen, V.D. Leeuw, Voorduin en Brouwer zijn uit de stad; V.D. Zandt blijft maar tot dingsdag
morgen, dan wachten wij s'avonds Br. en Sust. Brouwer, die daags daaraan – door Tante H. naar
Lunenburg gehaald worden. druk: jammer dat gijl. niet t'huis zijt.
De Studd. Hitjer Hermsen en Van Hoorn zijn met vol genoegen Propp. geworden, maar Altheer
en Holstein zijn gedropen – treurig voor den eersten naar wien men te Odijk wachtte, en voor den
laatsten, die vrouw en 3 kinderen te onderhouden heeft. zij zijn nog niet geresolveerd. hoe nu; 't
is juist, zo onverwacht niet, maar voor de laatste, vreessel. daar de oude Holstein verklaarde ze
niet te kunnen onderhouden.
Dingsdagavond ten zes uuren zijn wij, plechtig met een kaartje verzocht zijnde, met Neef en
Nicht P. van Oordt naar het huis van Bruid en Bruidegom v. Oordt en Bosch gereeden en hebben
daar tot half tien vertoefd in 't gezelschap van Juffr. Gervais, Neef en Nicht Beekman, Nichte
Bonvoust, Mevr. Reitz, De Wijs, de jonge Van Hemert en huisvr. de Proff. Vos, neven Holtius en
hunne vrouwen, zeer genoegel. niet stijf, rijk met bloemen verciert, thee, wijn, bijpassend banket,
gebak, voor de HH. pijp en tabak; de voor en achterkamer. heden vertrekken zij naar Doesburg
bij de familie van Juffr. Gervais en brengen daar de bruidsdagen door.
Gisteren quam Mie met Let V.D. Ende Jansje Cleve hier brengen; Mie zag er heel wel uit, en te
W. waren zij zeer wel. De W.d.bergers zeer verblijd Kersten beroepen was te Muiden en hoopten
toch dat hij het zou aannemen ten 5 uren vertrokken M. en L. weder naar W.
P. Voetz at vanmiddag bij ons, hebbende Sietje naar de schuit gebragt. Toontje, waar Betje de
naaister bijwoond, is overleden, dat Betje zeer doet treuren. Eene treurige gebeurtenis voor
Mijnhr. en Mevr. V. Musschenbroek word hier veel besproken. Jan Willem heeft in de wacht
gezeten wegens een aller-schandelijkst aanzoek aan een soldaat gedaan s'avonds tussen 10 en
half 11 op 't Janskerkhof: de familie zegt een soldaat hem tegen 't lijf liep en dat daar door ruzie
ontstond. Ik schrijve u dit niet om te verspreiden; maar zo gij soms er van horen mogt zwijg er
beiden anders maar doodstil van, wij beklagen de ouders.
Nu lieve kinderen, zijt voorzichtig en bedagtzaam met de kermis, het 35ste gezang blijve u bij!
doet hartel. de groete aan Neef en Nicht en betuig toch met de sterkste bewoordingen onze
verlegenheid over de vriendelijkheden die gij geniet. groet alle anderen - neven, nichte, Ooms,
Tantes enz. God beware , leide, onderwijze U! en zij uw hoogste goed!
Moeder verzoekt Nicht te zeggen zij een pond garen van f 2,,30 voor haar Ed. heeft verschoten,
en dat gij Nicht vraagt en ons ras meld het adres te Amsterdam van die kinder-ledikantjes daar
Cato er over geschreven heeft.
Nu, de H. brenge U eerlang tot ons, wij zitten telkens zo eenzaam, g....... is echter genoegend ik
hoeve u het dansen op de Kermis niet af te raden maar waag geen horlogies enz. vooral geen
gezondh. van ziel of lighaam s'Heeren oog zij op u! en het uwe op Hem!
Uwe hartelijk lievende Vader en Moeder P. en C.G. Hugenholtz.
P.S. een zoentje aan Cracau en Mimi.
*54. Utrecht, 19 Aug. 1821. C.G. Hugenholtz- van Rossem aan de kinderen Jans en Jane.
Een bijzonder moeilijk leesbare brief.

Lieve Jans en Jane,
Ja lieve kinderen ik heb het wel drukjes als ik alleen voor ons nu kleine huisgezin moest zorgen
konde ik het gemaklijk doen –maar er is meer te doen ik had dat ik nu zie zeer goed was zoo als
ik te huis kwam Dingsdag een wascht gezonden van lijvlinnen van uw vader – hij en van Mietje
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het geen ik van U mede ingepakt had dit was dingsdag te huis gekomen daar van moest Mie van
morgen een vol kisje dat zij met vuil linnen gezonden had van morgen schoon naar Woudenberg
hebben japonnen gewasschen && ik heb donderdag gerekt en gisteren alles gemangeld ook om
dat ik zoo veel ik kon afdeed voor Cato Merens kwam ik zal het toch niet afgedaan krijgen – ik
moest van morgen vleesch && naar Woudenberg zenden. – Mie is gisteren met Mev. Beaufort
een daagje hier geweest en was zeer redelijk aanstaande dingsdag gaat zij met uw broeder en
zuster Juf. Ledeboer en Van den Ende naar Neerlangbroek op Lunenburg logeeren dus zult ge
zoo wij hopen te gelijk reizen, -nu eer ik het vergete heb ik weder commissie van Mev. Beaufort
aan Broeder G. om proeven thee Pecco zoo als van verleden jaar en dan Cochin of Congo voor
daags gebruik die proeven verzoekt haar Ed. U mede zou brengen. – de tweede commissie is dat
ik verzoeke oom Jan hij de Tubak die laats vergeten was te zenden ook zend 7 1/2 gebrande
coffy die ik toen ook verzogt heb – dan verzoeke ik een peperkoekje V.... van Ul. een moet ge er
voor Mietje medebrengen, en een kleine voor de dienstboden –nog van Oom Jan 5/?? groene thee
a 36 – voor Uw zuster maar op onze rekening Nog iets zeg aan Tante dat ik kleinigheden betaald
heb van zuster Mine een doosje dan de .??. en doosje rekende wij niet daar wij zoo veel
vriendschap van Oom en Tante genieten deeden wij gaerne dit aan Mine. Nu over de ?? tot een
..??.. maar ik heb zoo weinig tijd wat dunkt u van ider f 3 - dus 2 à f 3, 2 à f 2-12 zou te weinig
zijn die knegt mag zeker 2 a 3 sch…halven of een gulden hebben het portie aan de kinderen
moge wel f 7 zijn dat zal nu wel te laat zijn. het is ons zeer wel dat gij met rijtuig met Mev.
Ledeboer koomd maar hebt gij en Mev. wel berekend als ge Dingsdagmorgen zoo vroeg afrijd
datge dan juist alle de boeren en rijtuigen die naar de markt komen ontmoet ik hoop dan niet veel
op den dijk – nu laten we U veel aan de bewaring der voorzienigheid aanbevelen - zoo ge niet
vroeg te Utrecht zijt zullen wij met eten niet wagten gij moet hierin u schikken naar Mev.
Ledeboer maar vraag of zeg of mijn aanmerking al of niet nodig zij. – de coffer zal immers best
zijn over Leiden vooral om dat de rivier thans hoog is dan kan het te lang duren eer gij het hier
hebt - gij moet het maar …ten – gij zuld nu denken om Neev Voorhoeven de opgave te
verzoeken van het beloop der ..?.. van onlangs ontfangene gelden op engeland van ons en van
hetgeen wij met de Tardes hebben.
Nu lieve kinderen moet de briev weg. – Nigt Rookmeester is nu ook hier en is niet wel en ik
melde daar eene V… Doek ik heb het verschenen vierendeel laast zelve bij de Juf. Verstarre
betaald en het haar zoo als Jane verzogt gezegd. Zij was zeer voldaan over de brief.
Uw liefhebbende moeder C.G. Hugenholtz geb. Van Affelen.
55. 23 Aug. 1821 Van Affelen aan schoonzoon en dochter.
Adres:
Wel Eerwaarde Heere De Heer P. Hugenholtz – Predikant a Utrecht99
Verder aan Den Wel Eerwaarden Heere P: H: Hugenholtz Predikant a Woudenberg
Met een mandje wijn P.H. Franco Utrecht.
Zeer geliefde zoon en dochter!
Wanneer een ongeluk plaats moet hebben dan gebeurt het ook. De pot met Honing die, zoo wel
verzorgd was, en waaraan geen hooij ter inpakking ontbrak, is geheel en al, naar wensch, bij mij
ontvangen, zoo dat ik alle reden van contentement daarover heb. Ik zag geen kans de ledige Pot,
met den inhoud van de nevensgaande mand, aan U terug te zenden, heb die daarom maar
gehouden en U dit verlies a 10 S. aangerekend, zoo dat hier nevens gaan f 5,,10. - Dit is immers
zoo – is het anders, meld het dan maar, en neemt mijn Dankje op de koop toe.
99

Vader van P.H. Hugenholtz.
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Eenige der Gemeente zoeken andere over te halen tot het te zamen brengen van zekere som, om
daarvoor iets, tot erkentenis, aan te bieden. Ik heb van een piano hooren mompelen, en dat
beloofd naklank. Met veel genoegen hoor ik ook dat Do J. bij Burgem:r Beijen en de Rentm:r
Smit, met wien hij overhoop lag, een Visite ter Verzoening heeft gemaakt. Dit doet meer uit dan
6 Preeken. Beiden zijn ook reeds ter Kerke geweest, en men verheugd zich algemeen over eene
Daad, die het schoone van de leer die hij predikt, zoo voldoende bewijst. Salomo zegd: alles
heeft zijn tijd; er is b:v: een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaijen – wanneer deze
Visite later was aangebragt, dan waren er twee subscribenten minder geweest, die zich nu,
welstaanshalve, niet kunnen onttrekken. Ik ben gelukkig door de mazen geslopen, men heeft mij
niets gevraagd, zeker om de zeer voldoende reden, dat ik niet in de kerk ga. Op het ogenblik
komt Let te huis met de tijding dat Do J: een Coupon is ingezonden met verzoek zich daarvoor
aan te kopen wat zijn Eerw: best gevallen zal.
Jutphaas is voorzien door het beroep van Do Janssen te Stichtenberg. Dat Cato in hare toestand
gelukkig voortga, en uw kleine gemakkelijk zijne tandjes krijge. wenscht van harten, na veel
Compl: aan uwe logeergasten, uw Heilwenschende Vader
Van Affelen.
Let heeft f 2.16. - van de f 5.10. - terug gehouden voor de rekening van Mietje Schuylenborg. Zij
is te lui om heden te schrijven doch groet u hartelijk en schrijft aanstaande week. Het geld ligd
boven in 't mandje, in de ziel van een flesch.
*56. 5 Nov. 1821 C.L. van Affelen100 aan zwager en zuster Hugenholtz
"Waarde Broeder en Zuster!
Zoodra ik dezen avond te huis kwam ben ik aanstonds begonnen met het kistje klaar te maken, ik
heb het met vermaak gedaan, daar ik mij zoo regt verbeelden kon, hoe gij U bij den ontvangst
van dit alles verheugen zult.
Het bevalt mij bij aanhoudenheid wel bij den Heer Beijerman, tegenwoordig heb ik het nog al
druk; hoe vaart Piet101, begint hij al wat te praten. Papa heeft mij geschreven dat gij bij hem
geweest zijt, en die heeft een hond hoe maakt het de Uwe. Wij zitten te wachten <op> Oom en
Tante Schuller en daar het reeds <>n uren is begint Grootmoeder er geheel aan te twijfelen, ik
half, en tante Saar nog niet; het is waar zij kunnen midden in den nagt komen. George Snellen
komt met primo December hier in eene ijzerwinkel bij Ouwejan van den Berg op Steijgen, dit is
voor hem een geluk dat weinigen zoo zullen treffen. Gij zult zeker zeggen Hugenholtz, hij meent
het wel goed, maar het hangt als droog zand aan alkander, nu het verstand komt met de jaren
deze heeft zeer veel in schrift en merkteekenen van een brief van Tante Sara, met wien ik tot nog
toe in eene zeer goede harmonie leef. Nu moet ik aardakers gaan eten en deze dus eindigen, niet
dat ik U minder dan een aardaker acht; maar Tante komt daar reeds aan die gaarne heeft dat ik
onder het eten niet schrijf. Grootmoeder is voor Eds. doen redelijk wel en ik blijf met liefde en
hoogachting Uw liefhebbende Broeder
C.L. van Affelen.

*57. IJsselstein, 9 Novemb. 1821 Vader Van Affelen aan P.H. Hugenholtz en echtgenote te
Woudenberg, met een naschrift van Let V.A.
Hartelijk geliefde Zoon en Dochter!
100
101

Clemens Lambertus, zoon Bert in vorige brieven, die net naar Rotterdam is verhuisd.
Het eerste kindje van P.H. Hugenholtz en Cath.Christ. van Affelen dat in 1820 geboren moet zijn.
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Nog dezen morgen las ik de laatste van Cato van 3 dezer, en wenschte met een geroerd hart – om
1 uur ontving ik de Uwe, die ons zeer verblijdde, dank zeggende voor Gods genadige hulp. Dat
had ik toch niet gedacht dat er een Philip Reinhard voor den dag zou komen - naar allen
aanschijn moest het, volgens mij, een meisje zijn – God weet 't beter dan ik ik berust gaarne in
zijn heilige wil, ook is het beter dat ik een miskraam krijg, dan Cato.
Veel geluk met den tweeden knaap, mag zijn karakter aan zijn naam beantwoorden zoals bij mij
het geval – niet is, - leer hem daarom, vroeg, deugd <>sch zijn's wegs en als hij oud geworden
zal zijn, enz: <>ik wensch Cato een geslooten mond en een rustig <>wij bidden het beste over
haar en de kleine – Piet deelt ook in het aandenken van zijn grootvader die, na vriendelijke groete
aan alle de Uwe Ueide blijft,
Uw Heilw: en liefh: Vader
Van Affelen
-ik schrijf aanstaande week nader.
Ja Wie zou nu ook niet blij zijn? Wat hebben wij veel rede van dankbaar te zijn dat het, tot nu,
alweer zoo gelukkig is afgelopen, het is reeds avond, en ik beef er nog van! Hartelijk feliciteer ik
u, als deze zoo gezond opgroeid als Piet tot nog toe hebt ge geen klagen. Cato zal die blijdschap
toen de kleine er was ook gevoeld hebben "dat een mensch geboren was", en gij niet minder denk
ik Ik wensch alles verder voorspoedig mag gaan ge schrijft dan ook wel of het met zuigen goed
gaat. Jacqueline Ebeling is van de week ook bevallen, van een meisje. ik vind nu toch nog al
aardig zoo twee jongens die op elkander volgen. Ge zult zeggen: ge moet het nu ook wel aardig
vinden, want het is niet anders. In de volgende week schrijven wij nader en zullen dan ook wat
muisjes zenden. Ik schrijf dit vooruit om dat er dan op gerekend word met ze te laten komen.
Wilt ge de Jufv:en Jans hartelijk groeten en Cato een zoen voor mij geeven. nu verlang ik
vreesselijk en wie weet hoe lang het duurt eer ik Ul: zie, nu vaarwel en denk veel aan uw Zuster
Letje.
58. 23 November 1821. Van Affelen te IJsselstein aan P.H. Hugenholtz te Woudenberg en P.
Hugenholtz te Utrecht. [geen aanhef]
De Uwe van gisteren heeft ons hartelijk verblijd. Let zei aanstonds: dat heeft Cato geschreven –
dit was alzoo een vooruitlopend bewijs dat ge schrijven kond waaruit wij dan ook, vrij zeker,
mogten besluiten dat ge wel waard, waarvoor de Heer gedankt zij. Toen ik nog te Bentheim
woonde (vóór mijn trouwen) had ik een buurman die ook het geluk had elk jaar bij zijn vrouw
een kind overtewinnen, maar diens vrouw kwam altijd in de kraam als haar man naar Holland
was. Het was reeds eene gewoonte geworden, dat hij, vóór zijn vertrek, zijn vrouw aan mijne
zorg overliet, dus had ik alle jaar eene kraamvrouw voor mijne rekening. Deze last, gaf echter
één genoegen. De vrouw was van een sterk gestel, en ik, altijd genegen, eenige Proeven te doen,
vond mijn vermaak daarin, om haar, zoo schielijk mogelijk, weer op de been te brengen. Ten
dien einde liet ik haar een Biersoup koken, met veel Bisquit, een klein weinig Notemuscaat en
een Dooyer van een Ei, dit gaf ik haar, zoo dra de eetlust zich opdeed, met wat Suiker, in kleine
portien maar dikwijls, zoo dat ze altijd graag bleef. Met dit eenvoudig voedzel, had ze overvloed
van Zog, en met de 8 – 10 dagen verrichtte zij het huiswerk weer zoo als te voren.
Is er in dit Bouquetje een bloempje dat je lijkt, neem het er uit en ruik er eens aan. Maar dit moet
ik ook nog zeggen, het waren arme lieden, en daarom geen toespraak hadden, de kinderen waren
te klein om er veel mee te kunnen praten, de geest bleef in rust, van daar dat ze nooit over
ligtheid of pijn in het hoofd klaagde – laat het u niet wijsmaken, mijn lieve Cato, dat de
aandoenlijkheid uit het ligchaam voortkomt.
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Let en ik zijn thans druk bezig met plannen maken – wij hebben de Geographie van Cramerus en
de kaart van het land vóór ons, en zijn reeds heden avond, met de trekschuit van de Haan, met
alle onze meubulen te Wageningen gearriveert. Morgen zullen we ontschepen en ons
provisioneel in een klein huisje neerzetten om op ons gemak naar eene wooning in het een of
ander omliggend dorp omtezien. Weinig bepaalt aan het locaal, is een verblijf dat drie kamers
bevat, genoegzaam – meer gebonden aan een goed uitzigt, zou de helling van een heuvel, de
nabijheid van een rivier, of de schaduw van een zwaar geboomte, het streelendst voor ons zijn.
Zoo is het dat wij voornemens zijn de Familie Wereld rond te reizen in gezelschap der drie
schikgodinnen die wij als Seraphim medevoeren, totdat Clotho het draadje afknipt, wanneer Let
de voordeur toetrekt en naar Woudenberg tot U overkomt.
De Collega's zijn maar matig met elkander te vrede, de doop van het kind van Mientje, is aan de
orde van den dag. Veel complimenten aan Uwe huisgenoten, met toebede van Heil en welvaren
ben ik steeds
Uw liefhebbende Vader
Van Affelen
Let is aan je muts bezig, ze is in Decimale smaak, de tientallige breuk zit boven op je hoofd. vaar
wel.
Hier nevens dankzeggend de redevoering terug die ik met zeer veel genoegen gelezen heb. Het
ware te wenschen dat altijd in die smaak voorgedragen verklaard en toegepast werd.

59. Leiden, 1 Maart 1822. M. Tydeman (üw liefh. Oom, oud bijna 81 jaar) aan Mie (M.A.C.
Hugenholtz) t.gel.v. haar verjaardag.
Lieve Mie! Houd u wel! Naar lichaam en ziel! Dit jaar en vele volgende! Dit is wensch, en
vermaning. – waarom eerst het lichaam? Omdat de werkzaamheden der ziel grootendeels, daar
van afhangen. Dus neem u zelven in acht. Loop niet in den -?- maar zijt er ook niet te bang voor
– Gebruik medicijnen, als het nodig is, dat is, als Professor T...g zegt, dat het nodig is: anders niet
- De ge....... en ......... der ziel zijn krachtiger, zekerder, algemeener, zij kunnen niet ligt te veel
gebruikt worden; evenwel, ook die met mate, en met verstand. De gezondheid van het lichaam
hangt ook grootendeels af van de gezondheid der ziel. Deze be...... is een opregt geloof. Dit geve
u God! om Jesu wil! door den Heiligen Geest! op uw aanhoudend gebed!
Uw liefh. Oom,
M. Tijdeman, oud bijna 81 jaar.
*60. Utrecht, 12 Maart 1822. P. Hugenholtz, C.G. Hugenholtz Van Rossem aan dochter Jans, gevolgd
door een stuk geschreven door haar zusje Mie.
Adres: Mejufr J.A. Hugenholtz, ten huize van Den Hooggeleerden Heere M. Tydeman te Leiden.
[Vader H.]
Lieve Jansje
Nu weet gij het van Merens; wij en zeer veelen zijn zeer verblijd; ik bleef nog altijd in vreeze
verkeeren, mijn hoest en spanning op de borst zijn er geheel van over gegaan; zondagavond,
nadat ik s ' morgens voor Coll. V.M. gepredikt had, die wel nog zeer zwak is, maar beter word,
rookte ik er een pijp met Coll. B. en wij spraken veel over beroepen van V. Oordt, Tol,
Molenaer, maar geen enkel woord over de aanneming des beroeps door M[erens], men zou dus
zeggen, het ligt niet boven-op, want dat komt er anders 't eerste uit. Nu, beterschap! het was hier
zondag zeer winderig, dat zich s ' middags in den Dom bulderend horen liet, en mij moeite in het
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overschreeuwen gaf. Woensdag en Zondag hebbe ik met dezen wind moeten worstelen, s
'voormiddags Jansk. ging wel, daar hoorde men de wind zo niet. ik hebbe gisteren al eens naar
een huis voor M. gezien – op de N.Gragt, daar Profr Schröder in woond, maar wat heel groot, en
hoog in huur: het huis van V. Rees op 't Janskerkhof word ons aan de hand gegeeven, maar dat
vind ik naar. dat zal nogal moeite kosten, om aan een goed huis te komen.
Nu, woudt gij ook naar den Haag: het is wat sterk zo lang uit te blijven - ik hebben u drieën zo
gaarne bij elkanderen, maar gij zijt zeker op weg en in de nabijheid: veel zal 't afhangen van de
mogelijkheid om 't huis te komen, goed geleid en wel beschut tegen roof of ondier. nu Moeder
zal dat breder behandelen.
't is vriendelijk van Suster V.
Uit een brief van Tante S. verneemen wij Tante H. niet in de beste situatie is door verstoppingen:
dat doet mij aan; zij is zwaarmoedig, en zoals Tante schrijft, heeft geen levensgenot.
Zondagavond moet ik het ontzet van Samareen prediken – 2 Kor. 7. Groet hartelijk Oom en
Tante, die ik eerlang hoop te schrijven, om mijn bede tot hun geluk te doen horen, en alle de
Neeven en Nichten ieder naar zijne aard: vooral ook Neef en Nicht H:
Geniet in ruime mate de Goddelijke gunste! hoede en beveiliging! en dierbaar zij u boven alles
het evangelie des kruises ! Zijt verzekerd van de hartelijke liefde van Uwen Vader P. Hugenh.
[Moeder H.]
Lieve Jansje, ook ik ben blijde met de aanneming van het beroep van Merens er is algemeen zeer
veel blijdschap over, de redenen die men daar van heeft zijn ook naar wij hopen tot onze
blijdschap, onze hoogste aangelegenheden zijn en blijven de behoeften van onzen Geest, wat zou
het nu dankstov zijn indien hij ook daartoe nuttig zijn mogte en zijn dienst dienstbaar zij aan de
meerderheid ten toeneeming van ons geloovsver-trouwen aan den dierbaren zaligmaker en onze
lust opgewekt werd om meer Gode welbehaaglijk te wandelen tegen de zonde te strijden en meer
te tonen dat wij dankbaar aan Gods oneindige zondaarslievde geheel voor Hem leven.
Gisterenavond had Proffr van Oordt een gezelschap aan het huis van de Heer van Doelen daar
was men alle verblijd over het aannemen van het beroep van Merens – Van Oordt las een
allernuttigste preek over die wonden dat de Heer Jesus door lijden geheiligd een oorzaak der
zaligheid was voor alle die het gehoorzaamden. Die gehoorzaamheid bestond in een dankbaar en
ootmoedig aannemen van den Heiland als de enige maar volkomene zaligmaker die ook door
lijden volmaakt was – in gewillige gehoorzaamheid aan Zijne bevelen – en in navolging van
Hem die door lijden geheiligd was genoegen te neemen in de leiding en besturing van Hem in
onze lotgevallen en met onder(wer?)ping ons daar in te gedragen102
Het was mij beschamend –maar ook bemoedigend – ik dagte er aan naar bed gaande en van
morgen opstaande – met de begeerte om ook op dezen dag daar iets van te mogen beoeffenen.
Vanmorgen is Mev. Roël Verloren Martens Musschenbroek nog bij ons geweest om ons te
feliciteren, ik wenschte er nu maar een geschikt huis was – maar daar zie ik nog donker in wij
horen rond en geven hen aan de hand –
Nu lieve Jans wat zal ik U nu antwoorden op uw verzoek? er is voor, en tegen. Voor - ? dat ik het
regt liev en vriendelijk vind dat Zuster Vockestaert U vriendelijk verzorgt en ik altijd gaerne toon
dat te gevoelen en als men kan daaraan te voldoen, - dan dat ik genoegen heb, als gij zo geniet
dat het een zeer goede gelegenheid is om den Haag te zien!! Maar er is tegen: dat gij dan niet bij
mijne verjaring zijt als ik die vieren mag, dat mij aangenaam geweest zou zijn er is tegen, dat het
geen reis om zoo geheel alleen te doen – dat wij 25 Maart aan het schoonmaken moeten
beginnen, in de kelder kan Mie niets doen, Jane is er onbedreven in, mij is het nadelig – Uw
Broeder en Zuster huwen nu in de Paaschweek blijven dan 3 weken daar wilde ik gaerne de
zolders en kelder schoon hebben voor dat zij kwamen, het overige na hun vertrek in dien
tusschentijd als ze bij ons zijn, zal er nog een wascht moeten gaan dus lieve wat zal ik u nu raden
102

Hier is later aan toegevoegd: ook in lijden.
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- ik zou ook denken dat gij eerst moest afwachten of gij ook gelegenheid had om in gezelschap
van de een of anderen of van Leiden of van den Haag terug te komen. Ik heb Mev Puciau
Verheyt en Ds Chatelain te vragen wanneer of hij met Mev. uit den Haag te rug komd en te
polsen of gij met hun dan te rug kon komen – ik vraag dat niet graag zelv – en dat gij alleen naar
den Haag van Leiden, en weer van den Haag naar Leiden gaat, daar ben ik tegen want dat
overlopen aan den Dam !! is alsof ge niemand toebehoord. Dus zie hoe mij de gelegenheid schikt
en maak daar uw plannen. Nu – het zal mij lang vallen want ik had nu al gerekend dat de langste
tijd van Uw afzijn van ons voorbij was – maar ik ben er niet tegen.
Nu nog iets ik vind het ook zeer goed dat gij het een of ander als een blijk van attensie voegd bij
andere – of alleen – Chinaasappelen is zeer goed die ik hier neem 18 voor een zesthalv zijn veel
te klein daar voor minder als 10 duiten of een stuiver kan ik ze hier zeker niet kopen – mij dunkt
als ik ze bij het halve dagloon doe het misschien er na smaken zoude daarom denk ik het besten
is als gij er 18 koopt voor 18 a 20 of 22 st. dat is niet te veel. Minder moet ge niet aan denken.
Mie is nu weer redelijk wel zij gaat druk uit ik moet dus nog al een koesje betalen nu zij bleev
ook al lang te huis.
Ik moet mij nu gaan kleden om naar het gezelschap te gaan bij de Van der Werfven – ik hoop de
verkouwdheid en hoest van Oom minder zijn mogen en hoovd en ingewanden van Tante en de
aanstaande druktens naar genoegen niet storen of verminderen mogen - en mijne aandenken en
gebede verzeld U. doe ook hartelijke groeten aan Oom, Tante en Neeven verzoekt en blijft, uw
hartelijk lievende Moeder
C.G. Hugenholtz geb. Van Rossem.
[zusje Mie]:
Zie zoo nu heb ik Vader en Moeder eens aan het werk gezet want gij dametje schreeuw maar
onophoudelijk om brieven, en vergeet hoeveel tijd er altijd hier te schrijven is, en wat een tijd er
altijd met schrijven heengaat, en wij hebben nu ook de wasch. ook is het waar zoo als Moeder
zegt, dat niet ik maar wij veel uitgaan, juist niet altijd even prettig, maar dan kunnen wij niet
bedanken. Nu kon ik u waarlijk onmogelijk veel schrijven, ook Oom had ik nu zoo gaarne
geschreven, maar ik kan niet, zeg zijn E. toch eens dat ik u maar voorlopig liet bedanken, maar
met Piet zal ik het vast doen, en nu nog zoo naar den Haag!! Kijk jij braad er de boter uit, als
Constan u kan brengen of Hein soms halen m(ag) het wel maar blijf toch heus niet te lang uit
wa(nt) wij krijgen het geducht druk, gisteren heb ik met eene portie doeken en handen om, en op,
het goed dat Marretje alles door de war had gemaakt, op zolder tot rollen gemaakt. Jaane wil
gaarne, maar is natuurlijk van alles zoo vreemd. – Het was prompt als gij met Ds: Chatelain
kondet terug komen, maar toch rijkelijk lang. Moeder heeft al eens oesters genomen, dus dat is
minder aardig, maar ik wou dat we eene bloememand konden krijgen, vind gij dat niet best? dan
kon het bruine tafeltje in de Chat..... kamer staan. Schat het toch dat gij met A: en C: logeerd,
zoek hen over te halen om toch weder eens bij ons te komen. Adieu het word pikdonker, groet
toch allen heel hartelijk van uwe opregt lievende Mie.
gij moet van alle kennissen hartelijke comp. hebben, Jaane in de eerste plaats.

61. Leiden, 22 Maart 1822. M. Tydeman en zijn vrouw aan Broeder en Zuster.
Waarde Broeder en Zuster! – Hartelijk danken wij voor uwe hartelijke wenschen, en .......?.......
die wij alle heden dankbaar terugzenden, om te dienen voor onze geliefde Zuster. God geve haar
dierbaar leven! Doe haar het goede genieten, en zich verblijden over den zegen haar kinderen en
kleinkinderen! geve haar steeds eene opgerichte, geloovige ziel, en een gezond lighaam!
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Uwe oudste dochter heeft ons veel genoegen gegeven – wij verblijden ons uwe tweede dochter
welvarende gezien te hebben: hoewel het ons leed deed dat zij niet zoo wel te Leiden als te Delft,
kon logeren.\
Lieve Broed: en Zust:! ik vereenig mij wel hartelijk met mijn beste Tijdem., en kon dus alleen
Amen zeggen op 't geschreevene. dan ik wou geerne Broer nog danken voor zijn briev, en hem
zeggen ik daar veele nuttige Christelijke en bruikbare wijsheid in vinde, alzo dat aan dezelve
dikwerv hoop te denken, mogt 't zijn ook te beoefenen, - maar wij zijn dan bitteren hart leerende
kinders, en hoe ouder wij worden hoe meer wij merken wij nog op een laag bankje zitten, en
geen moeite genoeg doen om op een hoger order te komen, - nu daar kon ik langer over praten,
maar wat anders – in 't jaar 73 bedankte Vader voor Utr: dat heugd mij nog zeer veel - nu bijkans
50 jaar daarna, is er een zoon, en kleinzoon – nu ik wensch er de gemeente een ruimen zeegen en
Uw, en Hem, een blijvend genoegen meede. Nu weer wat anders. – ik dank Uw voor 't verblijf
van Uw dogter Jansje 't onzent – ik heb haar met onbegrijpelijk veel genoegen gehad, en had haar
geern langer gehouden, nu in dit drukke moment haar meede te moeten zien vertrekken na den
Haag - daar komt Do Akersloot - ik heb hem uw briev nog eens voorgeleezen die hij met veel
genoegen hoorden. – nu kan ik door 't praten meer schrijven - zijt van ons alle hartelijk gegroet.
ik blijv Uw Liefhebb: Zuster Tijdeman.
Jansje is deeze morgen met de schuit van halv 8 na den Haag getrokken onder geleide van
Willem, Saartje v: d: Bosch, etc. etc. zodat zij een aanzienlijke escorte had.
Mietje Rau zond deeze inliggende met verzoek die in te sluiten of nog deezen avond op de post
te doen, anders had ik Uw geen port voor deeze laten betalen.

62. Leiden, 29 April 1822. M. Tydeman en dochter Antje aan Broeder en Zuster.
Waarde Broeder en Zuster!
Hartelijk danken wij UwEd. voor alle de blijken van vriendschap en liefde, aan onzen zoon,
gedurende zijn verblijf te Utrecht, door UwEd., en kinderen, bewezen. Wij danken ook zeer
hartelijk Uwe kinderen te Woudenberg, die zij hem het het verblijf op den Treek zoo zeer
veraangenaamd hebben Bijzonder danken wij ook voor de fraje lamp, aan hem ten geschenke
gegeven, een gepast zinnebeeld van de verlichting, die wij allen nodig hebben, en een
hulpmiddel, om vele wijsheid op te doen. God vergelde UwEdd. Uwen liefde arbeid! zorge voor
onze kinderen, en kindskinderen! Neme hen alle aan tot zijne kinderen! Gelijk Hij reeds in en
door den ...?... gedaan heeft, en leide hen naar zijnen raad! – Ontzettend is de ramp van de
Familie Bennewik! Hoe genadig zijn Gods wegen – zijn naam zij geloofd! – C......... ligt te
sterven, sedert laatsleden Dingsdagt. Hij ligt stil, en bewusteloos; en heeft ook, in de laatste
weken, bijna niet gesproken.
Gisterenavond, in de .........kerk, deed Dom. Rolting zijn afscheids ....den, over Tim. 1., 17 – Hij
was net 40 jaar hier predikant geweest. Aanstaande zondag wordt Dom. Verwei bevestigd, en
treedt in.
Mama vereenigd zig hier van harte mede dog kan nu niet schrijven daar haar E. 't meest van den
dag bij Prof en Mevrouw Tolhuis is, daar de Prof. zeer vermindert en zij zijn buiten, even buiten
de Witte Poort de weg op naar 't Haagsche Schouw. mij in Uwe liefde bevelende noeme mij met
achting
Uwe U lievende Nigt Antje
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*63. 8 Mei 1822. Van Affelen te Bennekom aan dochter en schoonzoon P.H. Hugenholtz te
Woudenberg.
Zeer geliefde Zoon en Dochter!
Naar bekomen informatie is de reis van hier tot Uwent nog wel zoo bezwaarlijk als van
IJsselstein. Ik heb rond gehoort om een kar of wagen te bekomen, ten einde U, zoo als ik
verlange, te Woudenberg eens te komen overvallen, maar de drukte van den landbouw maakt het
rijtuig schaars, ook zijn wij hier vijf goede uuren van U verwijdert, hetwelk echter, volgens de
kaarten, leugenachtig is, maar men moet een groot veen om rijden, en dit maakt, zoo men zegd,
de distantie zoo aanmerkelijk. Ik weet dus nog niet hoe ik het maken zal, maar hebt gijl.
intusschen vermaak in het opneemen van ons verblijf, kom dan wanneer ge wilt, het gaat mij als
Huig de Groot op Loevestein, ik ben altijd te huis.
Let zwerft als een roofvogel, gisteren is ze met Schuller en vrouw die haar met koetskar kwamen
afhalen, bij Juffr Merens op het Examen geweest, alwaar ze heerlijk onthaald en veel plaizier
gehad hebben. Ze heeft ook een goede vriendin in Juffrouw Dibbitz, de dochter van den Emeritus
Predikant van Raalte, gevonden, die schuins tegen ons over woont, en een aardig meisje is. –
hare weltevredenheid is mij tot groot genoegen, want ik dacht er dikwijls met huivering aan, dat
ze zich verveelen mogt, maar dat is het geval in 't geheel niet.
Wij zijn ook nu geheel ontpakt en op stel; hoe zeer het inpakken moeijelijk is, heeft het
uitpakken toch ook zijne lasten, wij hebben ten deele muur en beschot op solder moeten
wegbreken, om mijne groote kasten naar boven te krijgen, dat dan ook eindelijk gelukte, maar
niet zonder stof en zweet.
De laatste tijdingen van Rotterdam waren, ten aanzien van Moeder, redelijk. Haar Ed. blijft
zwak, en dat zal er wel niet op verbeteren, word mijn gebed verhoord, dan blijft gezondheid en
kracht, naar staat van jaren, nog een geruime tijd haar deel.
Is het U niet te bezwaarlijk, dan moet ge, overkomende, Uwe kindertjes mede brengen, onze
kamers zijn groot genoeg. Jammer maar dat ik U niet logeren kan, ik wenschte wel dat den Do
nog eens een verblijf kon missen maar onze oude Tante (86 jaar) occupeert dit aardig kamertje,
en steld zich alle dagen voor de grondvergadering te vermeerderen, het is een best braaf mensch.
Broeder B. en vrouw hebben mij hunne visite met Augustus toegezegd – Anna heeft, zoo als ge
reeds weeten zult, een kwade kraam gehad, terwijl haar man op reis was, en onze Bert maakt het
bij aanhouden vrij goed – Hij schijnd zeer te vreden, ik verlang hem te zien maar zijne
bezigheden houden hem terug. – Tante Sara sukkelt aan de gevolgen van een al te goede maag,
hare kwaal verergerd en betert, naar de schaal der matigheid. Zoo dra ik een wagen of kar los kan
krijgen komen wij U, zoo de Heer wil, zien, ik bespreek een schotel aardappels, dat is mijn
hoofdvoedzel. De mensch kan niet te éénvormig zijn.
Vaar wel, geniet het goede in 's Heeren gunste, dat is de hartelijke wensch van Uwe
Heilwenschende Vader
Van Affelen
- heden morgen (10 Mei) ontvangt Let de Uwe – de schikking daarin beraamd, zou eenige
verandering kunnen ondergaan door de tijding die wij, ook heden morgen, van de vrienden
Schuller betrekkelijk mijn hartelijk geliefde Moeder bekomen hebben. Hare toestand moet
bedenkelijk zijn – zoo ook schrijft Broeder B. – en Schuller en zijn vrouw zijn daarop, heden
middag om 1/2 1, op reis via Rotterdam gegaan – ge voelt dat een en ander niet toelaat eenig plan
te maken – de Heer doe maar zijnen heiligen Wil en verleene ons, in alles, zijnen weg betamelijk
te zwijgen.
Karel Bruins is te Capel overleden en van neef Parret zult ge het reeds in de kouranten gezien
hebben. Vaar wel.
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64. 5 Juny 1822. Van Affelen te Bennekom aan zijn moeder in Rotterdam.
Adres:
Mejuffrouw A: Drost
Wed: L:V: Ledeboer
Nieuwhavensteeg
Rotterdam
Wel lieve Moeder ik dacht dat ge al lang in den Hemel waart toen ik van Do Griethuizen hoorde
dat Schuller en Mietje op hunnen terugreis bedacht waren. Mijne gedachten verzelden U reeds op
Uwen weg, en ik heb mij den toestand der Apostelen, bij den Hemelvaart van onzen Heer, nooit
duidelijker kunnen voorstellen. Nu hoor ik dat ge nog hier zijt en wel, niet meer, op het punt van
te vertrekken. Wat wil dit zeggen, wat moet ik geloven? (---) Ik dacht dat ge rijp waart voor de
Eeuwigheid, en dat geloof ik nog, ook geloof ik dat ge dat zelfs geloofd, en evenwel neemt U de
Heer niet weg! (---)
Was er ooit eene gebeurtenis waarin ik met mijn hart instemde, het is deze, en ik kan er niet van
tusschen, U een hartelijk welkom toe te zenden, men moge dan ook deze wereld een tranendal,
een rampwoestijn, noemen, dat kan mij niet schelen, ik ben maar blij dat ge nog hier zijt, en met
zulk een overgaaf van harte en wil, als ik mij in uw gemoed voorstelle, kunt ge ook nog wel wat
bij ons blijven. (---)
Ik heb het hier regt goed, en wel daarom omdat mijne huisgenoten goede menschen zijn, en ik
eene volkomen vrijheid bij hen geniet (---). Maar er is hier een kwaad in de Gemeente dat ik zoo
gaarne verandert zag, en ik wanhoop bijna aan dat genoegen. De Gemeente teld hier onder haar
getal, circa 6 a 700 leden, en onder deze zijn er naauwelijks 20 die ten avondmaal gaan. Daar heb
ik mij wat aan geërgert – [--gaat hier nader op in--] Maar het blijft nogthans een dubbelt ongelijk
dat men God aandoet – daar men eerst zijne geregtigheid beledigd door de zonde en daarna zijne
barmhartigheid te kort doet door het niet genoegzaam geloven aan de verdiensten van Kristus.
Maar wat zal ik zeggen? Vader Cats zegd:
Om de wille van de smeer
likt de kat de kandeleer. –
Nu ziet ge wel lieve moeder dat ik U aan de praat wil houden en zoo moeten ze maar alle doen.
Hartelijk wensch ik U des Heeren bijblijvende Genade en hoop eerlang weder tijding te
ontvangen, waarop ik, zoo als voorheen, [tot be]sluit antwoorden mag: Dat ik steeds met
hoogachting [verblijve Uwe] liefhebbende Zoon
Van Affelen
groet ze alle, ook mijn Bert.
morgenochtend om 3 uur ga ik met Let naar Woudenberg. Ik hoop s 'avonds weer te huis te zijn
maar Let zal er blijven.

65. 27 July 1822. Van Affelen aan zijn schoonzoon en dochter, n.a.v. de belijdenis van Let.
Zeer geliefde Zoon en Dochter!
Met dankzegging voor genomen moeite, betrekkelijk de Belijdenis van Let, bekomt UE.
inleggend twee Coupons, waarop ik geen ander antwoord verwagt dan dat ge de receptie op de
wang van Let accuseert.
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Maar, waarover ik U breeder mogt hooren is, een overzigt van hare gedane Belijdenis – niet ter
informatie van hare talenten of verkregen kundigheden – want indien ze iets daarvan bezit, hoop
ik dat ze er, zoo spaarzaam mogelijk mede omgaan zal – maar ik wensch met de aandoeningen
van haar hart bekend te worden, die het Geloof in haar wekken. (--is haar geloof wel oprecht?
etc.--)
Het is jammer dat onze woningen zoo verwijderd van elkander, en de weg zoo weinig
vermakelijk is. Ik wil het evenwel niet afzeggen dat ik, indien Let van Uwent tot mij, terugkeerd,
haar kom afhalen, ook, om gelijktijdig mijn naamgenoot door een klein geschenk, bij later tijd, te
herinneren dat ik zijn grootvader was – maar hiertoe worden gezondheid en geene al te korte
dagen vereischt.
Ik hoop dat Moeder Hug: zich thans beter bevind, veele compl: aan haar Ed. met toebede van het
eenig nodige. Overleg eens met Let wat het beste voor haar zij, of zij naar Rotterdam ga dan niet,
buiten aanstoot der familie laat ik haar hier in volkomen vrij. Kus uwe kindertjes geniet het
goede met dankzegging en geloof mij geheel
Uw liefh. Vader Van Affelen.

66. Doetinchem, den ...Augustus 1822. C.C. Hugenholtz – v.A. aan haar zuster Mejufvrouw J.A.
Hugenholtz, Kromme nieuwe gracht Utrecht.
Reinhard, geb. in november 1821, begint tandjes te krijgen. We zijn dus in augustus 1822.

Lieve beste Zusters
ditmaal zal Hugenholtz wel aan Vader en Moeder schrijven en ik wil er nu een briefje aan u bij
doen. ik was dezen morgen reeds te 5 uur op. Reinhard heeft den ganschen nacht zeer getobd –
dit kleine endje schreefje ik maandag morgen ik moest toen naar beneden, nu wil ik vervolgen.
Reinhard is nog lastig de tanden zijn ook nog niet door, hij ziet er zoo bleek uit maar is wel
tusschen beide vrolijk maar het is altijd dubbel naar als hij iets scheeld daar hij anders altijd zoo
heel vrolijk is. Hartelijk dank voor uwe lieve lange brieven daar ik weder regt blijde mee was
maar foei Jans denkt gij nu waarlijk dat ik uwe brieven niet geheel lees? Ik durf gerust zeggen
dat ik dezelve lees en herlees, gij zult het misschien moeijelijk kunnen geloven en 't is toch
heusch waar. Zr Molenaar heeft de brieven nog den zelfden avond bezorgd het was wel elf uuren
ik heb zijn Ed. nog niet ontmoet te aanstaande dingsdag gaan wij met hem op de kruisberg eten.
Toen wij er met Francken geweest zijn hebben wij een regt prettige dag gehad zij bevallen mij
hoe langer hoe beter vooral Mevrouw vind ik lief en de jongste freule is aan het nijzen bij mij ik
wilde wel eens weten wat er aan is aan dat van Do M. gister avond ben ik op kraam visite
geweest bij de jonge mevrouw Ketje met verscheiden dames onder anderen Mevrouw Mont waar
wij ijsselijk om hebben moeten lagchen, verbeeld u (haar huwelijk is nu gedecideerd) maar dat
Mevrouw Ketje haar vroeg of zij alles omtrend die Mijnheer wel goed onderzocht had waar op
zij antwoordde o ja, in de straat waar hij woont; hoe vind gij die mannier om naar een aanstaande
man te informeeren. Mietje is zeer blij dat zij nu in Amsterdam gaat woonen wat is het gelukkig
als men de zaken altijd maar van de pleizierigste zijde ziet. Hemberg heeft vanavond regt mooi
gepreekt uit Job het eerste Cap. het 9vs. zijn doel was waarschuwing tegen baatzuchtige
godsvreeze. van avond uit de kerk ben ik nog een uurtje bij Hemberg geweest met de van Diesten
gisteren is Meier met de famille Henke naar Elten en Montferland geweest dit deed mij regt
pleizier zij troffen het goed met het weder, morgenmiddag komt Hein van Oordt met Joanes
Huibe hier eten met Jet is het weer minder dat is dus beproevend ik heb innig medelijden met
Nicht ik dacht van daag die kleine ongesteldheid van Reinhard doet mij al zoo veel moeite wat
moet dit geval dan voor Nicht wezen Ik heb Doortje over de bijbel gesproken zij had liefst die
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waar alles bij elkander in was Hugenholtz zal zelf over zijne komst schrijven – het is mij
natuurlijk geheel hetzelfde, ik zie zeer aan tegen het vertrek van Meier ik vind haar al heel lief
ons grootst genoegen is om zamen te huis te zijn maar dat kan zoo heel veel niet gebeuren Tante
van Rossem is niet regt wel dat is nu regt jammer ik hoop toch maar dat het zich spoedig
schikken zal. van morgen heeft de Heer Huuskes mij een zeer mooije groote bouquet gezonden
vind gij dat niet lief? Wij moeten gaan eten – nog dit gister dronk de Heer Reemer hier thee zijn
Ed. is nu redelijk maar ik hoorde dat het kindje van Mietje Willemans niet minder ??? was (zij is
tegenwoordig in Cleef) God geven dat zij het behouden mag. over 5 weeken trouwt graadje
Koops men zegt dat het tijd wordt dat zou mij regt spijten. bij Termaat en verdere kennissen is
alles wel weet gij dat Doortje Oosterdijk op reis zoo erg ziek is geworden? Maar toch nu weer
beter. dag lieven, slaap goed en geloof mij altijd uwe hartelijk liefh. Cato

*67. 15 Aug. 1822. Van Affelen aan zijn schoonzoon en dochter.
Zeer geliefde Zoon en Dochter!
Ik verheug mij in Uw aller welzijn ook in het berigt betrekkelijk onze Let. Ik dank U nogmaals
voor Uwe attentie en moeite.
Strenge onderwerping, als Vader, heb ik altijd van haar gevordert, maar in de zaken die haar hart
betreffen, voor zoo ver ik overtuigd was dat men haar tot geen speelbal gebruikte, altijd
volkomen vrij gelaten. Ik beken, niet te weten wat haar best is, mogt het evenwel haar lot zijn dat
ze nog eenige jaren ongemoeid bleef, dat zou, in zoo ver ik haar karakter beoordeel, niet
ongepast zijn. Dan – veel hier over te zeggen, ware in de lucht geschermd, ieder dag heeft genoeg
aan aan zijn zelfs kwaad. Dat ze niet naar Rotterdam gaat, is mij wel, ze schijnd er ook geen
groote lust in te hebben en ik wil niets aandringen waar bij haar genoegen lijden zou. Doet het U
plaizier dat ze de dagen te Wageningen met U doorbrengd, ik geef gaarne mijne toestemming.
Voor Uwe uitnodiging, zeg vriendelijk dank. Ik begin er tegen op te zien om 's nachts van huis te
gaan. Maar met veel genoegen zie ik U bij mij – behalven de kamer van Let, kunt ge er over eene
disponeeren even zoo groot als de mijne, met een ruim ledikant en het geen verdere behoefte
bevredigd. ge zoudt dus eerst naar Wageningen en bij retour bij mij kunnen zijn, overleg dat
eens, ik wed dat Let het U smakelijk maakt.
De toestand van Uw waarde Moeder is te beklagen en daar houd het ook mede op, ik ben
verzekerd dat alle middelen vruchteloos zijn aangewend. Het gewillig dragen van het kruis,
vermindert de last op de helft – maak haar Ed mijn compliment, en geloof mij
Uw liefhebbende Vader,
Van Affelen

*68. 27/28 Sept. 1822. Van Affelen aan schoonzoon en dochter.
Zeer geliefde Zoon en Dochter!
Uw gelukkige thuiskomst verblijde mij. Het roodvonk maakt hier lelijke progressen; bij
Roghaair, en anderen, ligt alles plat – treurige toestand voor velen – onzen Do, die voor
Donquichot wil spelen, loopt overal in en uit zonder dat hij begeert wordt, zoo dat het juist geen
wonder zou zijn wanneer de besmetting hem in den japon bleef hangen en hij dezelve aan zijne
huisgenoten mededeelde. Wij kaauwen vlijtig Angelika wortel en bidden dat dit middel gezegend
worde.

67

Zie www.hugenholtz.net voor meer informatie over de familie Hugenholtz

Ik ben gevoelig aan Uwe uitnodiging, maar – ik heb er zints eenigen tijd weer lelijk aan toe
geweest – wat was ik blij dat Let weer thuis was - nu, een paar dagen, ben ik geheel vrij – ik kan
er zelf geen concept van maken. Bert schreef mij eergisteren dat men Let gaarne te Rotterdam
wilde hebben, maar ze heeft er niet veel zin in (daar ik zeer mee in mijn schik ben) – waarom ik
dan ook, bij wijze van toespeling, aan de Familie heb doen voelen dat haar het aandenken, van
David en Nathan, met betrekking tot het eenig ooi lam, het welk begeert werd van dien man die
er maar één verliezen kon, uit het geheugen was geraakt – ik vlei mij dat Moeder dit in
aanmerking zal nemen, te meer daar ik haar Ed. voor eenigen tijd schreef dat hare toestand mij
niets minder dan ongewenscht voorkwam – dat ik met een gelovig hart en kinderlijke hulp even
zoo gaarne wilde ziek wezen, dan zij.
Vliegt U den honing, even als de gebraden duif bij Asmus, in den mond, dan wil ik die nog wel
hebben, maar de geringste moeite, zou ze mij gelijk maken aan het boekje dat Joannes op at.
Morgen wachten wij Schuller die, door de lastigheid der rijkdom gedreven zijn huis, niet bouwd
maar, zijne meubelen beschikken moet – wat ben ik blij dat, van dien kant, de zorg mij niet kan
plagen.
Had ik een van Uwe jongens bij mij, dat zou mij vooral met den avond vleijen, want bij de kaars
kan ik niet best lezen noch schrijven. Kus ze beiden hartelijk voor mij en geloof dat ik steeds
ben, Uw liefhebbende Vader
Van Affelen

69. sept 1822 ? Brief van Letje van Affelen aan haar zuster Cato (C.S. Hugenholtz – v. Affelen)
De kinderen waar Let naar verwijst zijn Piet (1820-1824) en Philip Reinhard (nov.1821-1889). Letje
woonde toen bij haar vader in Bennekom.

Eindelijk lieve Cato ontvangt ge nu de japon die ik hoop eens heel goed zal zitten,ik heb er lang
aan bezig geweest maar het was ook een heel getob om het er goed uit te krijgen en nu had ik zo
gaarne van de week uw zwarte ook gedaan, maar Papa heeft mij een heeleboel werk gegeven,
kousen stoppen nieuwe zakdoeken zomen enz: en dat dien ik eerst te doen om dat ik de vorige
week ook al uitstel gevraagd had. Met regt veel genoegen ben ik die dagen bij jufv: Griethuizen
geweest, en dingsdag heeft Papa mij komen halen dat vind ik nu regt genoeglijk hier wonen en
dan tusschen beide een dag of wat te Wageningen zijn. Ik zie gij hebt nu maar niets er aan
gedaan van het komen deze winter bij U, ik geloof dit ook beter is niet, daar er voorleden week
een bepaald verzoek van grootmoeder gekomen was om daar naar toe te gaan, en toen heeft Papa
terwijl ik te Ut. was er maar vast op geantwoord zijn Ed. liever had dat ik deze te huis bleef ik
ben blij het nu zoo van zelf spreekt om niet te gaan daar ik er toch weinig lust toe had, en nu zal
ik ook grootmoeder schrijven het zoo niet tegen mijn zin is, anders zouden zij ligt kunnen denken
het niet lief van Papa was. een voorname reden waarom ik liever niet naar R wilde is ook om dat
ik het hier zoo regt rustig heb, door weinig word ik hier afgetrokken, en zie ook al spoedig kom
ik nu weer tot mijzelve terug, en kan er mij nu ook meer bepaald op toe leggen om te denken tot
mijn wezentlijk belang; het is toch maar zeker dat er in een stad en dan met veel uitgaan daartoe
minder gelegenheid is, men hoort en ziet zoo veel zond om zich , als is het geen kwaad doch daar
men dan op denkt, dat dikwijls zoo ontzaggelijk nietig is wanneer het ook al niet kwaad word. en
ik heb mij zelve tot mijn geluk aan zoo veel zwakke zijden leeren kennen, en voel ook zoo
dagelijks meer de verdorvenheid van mijn hart; dat ik door gods genade wel eerst wat sterker in
alle opzichten wilde zijn, en dan mijn zin gaarne eerst wat meer gevestigd had eer ik weer in deel
verstrooijingen kwam: Papa zeide deze morgen – zijn Ed. eens gelezen had dat menschen daar
het regt goed bij zat, dat de vijand daar volstrekt geen moeite deed om die te verleiden, daar hij
wist hij daar toch niets winnen kon maar bij andere daar het goede niet geheel gevestigd was, hij
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daar telkens moeite deed en toen voelde ik zoo op welk een verren afstand ik nog stond, daar er
nog gedurig zulke verleidende, ja ook tusschenbeide slechte denkbeelden bij mij opkomen. Dat
kan dunkt mij bij u zoo niet zijn; mij zou dat ook weinig baten, maar ik wilde zoo gaarne verder
komen, en voor die genade gaarne veel ander genot missen. Zondag agt dagen is het hier
bediening, ik verlang er naar, maar zou toch meer doen wanneer een ander die hier had dan de D:
voorleden zondagmorgen heeft hij dan schrikkelijk vervelend gepreekt, ik zat met verdriet in de
kerk. de D. deed toen een preek over het genezen van een melaatsche, maar ik kan mij het
onderscheid verbeelden tusschen de preek van Hug. over Zacheus zijn eerste vers begon dan
"ende ziet het het geschiedde" over het woordje ende dus niets te zeggen, maar toen Ziet dat
wierd gebruikt wanneer men op iets gewezen wierdt zooals het woord hoort ook en het
geschiedde dat wierd altijd gezegd wanneer men eens theatraal zou doen – ik wil niet vervolgen,
want zoo doende zou mijn schrijftijd verlopen, ieder woord wierd heel uitvoerig behandelt veel
langer dan ik het hier deed. maar hoort daar geen bijzonder soort van lust om te horen toe?
Het was plaizierig voor u toen ge thuis kwaamt, Mietje zo goed opgepast had, en gij alles zo in
orde vond, ik vind aardig van Piet hij zich weer zo thuis vond, ik heb mij dan ontzaggelijk aan
die kinderen gehecht. Hoe naar is het uw Moeder nog in dezelfde gesteldheid blijft. Het is voor
Jans Mie en Jane zulk een treurig vooruitzigt – ge moet het die donderdag druk gehad hebben
hoe hebt ge het met dienen gesteld? ik dacht ik mij bij u nog al noodzakelijk gemaakt had, maar
ik zie ge kunt het ook best buiten mij stellen: maar s'avonds denk ik veel aan u ik wed dat ge het
boterhammen smeren ook niet zoo heel trouw doen zult, doch misschien heb ik het mis, maar dan
zie ik u toch met halve toe oogen dat haar pavillotten. het spijt mij wijntje geytenbeek zoo blijft,
groet die beide van mij. Ik ben met Doortje te Barneveld te logeren gevraagd een dag of vier vijf.
Dat kan van de winter nog wel gebeuren, ook te Zaan bij De Prins maar dat zal wel bij verzoeken
blijven. nu moet ik eindigen, Papa zou de brief van avond nog toe doen, groet Hug. en zijt
omhelst van uw Letje.

70. Woudenberg. Cato (C.C. Hugenholtz – v. A.) aan haar zusters J.A. en M.A. ten huize van P.
Hugenholtz in Utrecht. [Wrsch. eind 1822]
Lieve Zusters,
ik zal maar weer aan Ul. schrijven om dat Moeder waarlijk niet veel aan mijne brieven heeft ik
heb doorgaans niet heel veel tijd, en schrijf dan maar het noodige, en Moeder leest het dan toch.
het spijt mij dan ontzaggelijk dat ik gisteren de brief van Jans niet heb kunnen lezen maar Mie
zag hoe vreeslijk druk het was want door dat zij bijna twee uur later kwamen als wij wachten was
de tijd al heel kort. hoe gaarne had ik gewenscht dat er nog een van Ul: was mede gekomen, hoe
wel het niet lang was hebben wij toch die uurtjes regt genoeglijk doorgebracht. gij zijt het
misschien vergeten dat ik U verteld heb dat ik Adriani voor zijn trouwen eens te Amsterdam heb
ontmoet. Hij is mij toen terstond zoo goed bevallen, ik vind hem ook al een heel lief mensch men
kan zich zoo niet voorstellen dat men hem zoo weinig kent 't is mij net of ik hem al jaren heb
gekend. ik verlang ontzaglijk om te weten hoe het jongste kindje van Coos vaart het was vreeslijk
verkouden en ik ben nu zo bang voor een bezetting op de borst wilt gij mij zeker schrijven hoe
het er mede is Coos was er ook nog al naar over, en ik kan het mij nog zoo goed voorstellen. ik
weet zoo wat dat gevoel is. gij kunt niet begrijpen hoe Piet na hun vertrek nog gebabbeld heeft en
toen zij er waren was hij zoo stil van morgen heeft hij mij vreeslijk doen lachen. Reinhard sliep
in het kleine kamertje ik hoorde hem en liep er naar toe om hem op te nemen en naauwlijks neem
ik hem uit de wieg of Piet die er bij stond zegt: zoo nat als een kat ik kon mij niet houden van het
lagchen: hij heeft dit zeker wel eens van mij gehoord maar wie zou nu gisteren gezegd hebben
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Mie, dat hij zoo bij de hand is. de barbarissen103 zijn nog niet regt goed, anders had ik die van
morgen gezonden. als er nu in de volgende week gelegenheid is van den Post dan zend ik ze
daarmede anders met de kar.
Ik ben nieuwsgierig hoe het met mijn japon is of ik die morgen krijgen zal ik ben er zo zuchtende
naar, ook naar die andere grijze. Do Griethuizen is vanmiddag met Hugenholtz naar Scherpenzeel
zijn Ed. heeft daar een Oom Waller, en verbeeld u hoe naar ik moet vanavond naar Gevenewoude
ik heb er nog niets lust in en vrees die niet te zullen krijgen.
ik dank jaane hartelijk voor haar lieve en lange brief dezelve deed mij regt plaizier. tot mijne
groote blijdschap kan ik de baker van Scherpenzeel krijgen zij is van morgen zelf bij mij geweest
ik heb haar toen de huurpenning gegeven dit is mij eene groote gerustheid ik heb haar voor 50 st.
in de week. Nu weet ik op dit oogenblik n <> bijzonders meer misschien bedenk ik straks nog
wat. Mie heeft U zeker gezegd dat ik zulk een beeldig mutsje van Cato Meerens heb – bedank er
haar toch nog eens voor uit mijn naam ik heb er gisteren niet genoeg over geroepen door de
drukte maar ik ben er ontzaglijk blij mede wilt gijl. dit toch nog eens aan Cato zeggen. wat moest
Mie mij van appelen zeggen? zoudt gijl. mij in volgende week van die lieve strooken die ik bij de
Beer gekocht heb voor 14 st. er wel vier willen zenden het is voor anderen en een zal ik er nog
van houden. de brief moet weg. groet onze lieve ouders toch heel hartelijk en geloof mij uwe
hartelijk liefh. Cato
Kan ik ook nog grutten krijgen?

71. 22 Nov. 1822. Letje van Affelen aan haar zuster Cato te Woudenberg, gevolgd door een stukje
van haar vader voor Cato en haar man.
Lieve Cato!
Die tijding kwam mij nu regt onverwacht en het spijt mij gij mijn antwoord zoo lang daarna eerst
krijgt wat kan men toch weinig vooruit rekenen! Nu ben ik niets verlangender te weten dan of
Hug het beroep aanneemt; ik twijfel er eigentlijk niet aan of hij gaat, want het zal toch te veel
schelen, maar voor de Woudenbergers zal het wel heel naar zijn en ook voor UE: om W. te
verlaten. van Deutichem hoor ik niet dan goeds en de conversatie (dat is toch ook van belang)
bijzonder goed; Het is maar te hopen Hug een goede collega krijgt zoo die Do Hemberg het
beroep naar Leijden aanneemt, zou het voor u veel aardiger zijn er een getrouwde kwam. Papa is
er dunkt mij regt mee in zijn schik, en hoe zeer die zijn systema anders is, dat een Do die op zijn
plaats nu nuttig is er niet van vertrekken mag, kan ik daar nu niet van merken zijn Ed. er zoo over
denkt; wij verlangen ontzaggelijk naar een nadere brief, ik ben ook verlangend te weten of Hug:
die brief van Bert reeds ontvangen heeft het zal nu moeijelijk voor hem zijn daarop te informeren
maar zoo hij te Amersfoort komt (daar zijn toch ook Notarissen) dan zal hij papa plaisier doen er
werk van te maken.
Het zal mij van Woudenberg ook spijten, wie weet of ik er wel ééns meer kom als Hug zijn
beroep aanneemt. Ik vind nog al aardig hij op Pranke toch schijnt te moeten volgen, eerst Muiden
en nu hier.
Deze morgen is Bert vertrokken, doch nu hij wist gijl. niet meer te Utrecht waart, is hij regt door
naar IJsselstein gereisd, waar hij gaarne nog eens zijn wilde, en als 't hem lukt een nacht bij Mev:
Snel aan huis logeren. Papa is heel redelijk sedert een dag of vier nu heb ik nog al hoop; het
heengaan van Bert geeft een heele verandering, maar nu heb ik die tijd dat alweer genoten Papa
wist er ook van, doch het zal ook wel spoedig weer wennen.

103
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't geen ge over de Hoed schrijft is best, het kan mij eigentlijk niet scheelen welk een, als ik er
maar een heb zoo ge er te Amersfoort dus een besteld, zult ge mij plaisieren en als ik die wat
spoedig hebben kan nog meer om dat ik die witte hoed nu in alle weer en wind dragen moet. gaat
ge nog weer naar Utrecht? Dat spoedig vertrek van daar was ook jammer. Nu heb ik eigentlijk
niets bijzonders meer te schrijven en hoop maar op een brief van U zoen de kleintjes en geloof
mij uwe u hartelijk Liefh: Letje
Zeer geliefde Zoon en dochter. Eindelijk zit ik weer eens aan mijn tafel en dank den Heer voor
zijne weder oprigting ik had reeds een ander besluit gemaakt en was onuitspreekelijk gelukkig
met dat gene wat ik meende Gods weg te zullen zijn.
Het beroep te Deutekom doet mij plaizier – men kan van dáár (de zaak van deze zijde
beschouwd) beter voortkomen dan van Uwe tegenwoordige standplaats, ook zullen er veele
dingen U in de hand vallen – opvoeding levenswijze huishouding enz: - maar het is nog al een
reisje, trouwens, die begeert word kan veel bedingen. Dat het Uwe kinderen zoo goed gaat,
verblijd mij, blijf ik gezond, dan ontveins ik niet begerig te zijn de jonge knapen te Deutekom
nog eens te zien. vóór dat wij hier heen gingen, was reeds mijne keuze op die landstreek
gevallen, maar er liep zoo veel te zamen om ons bij Bennekom te bepalen, dat wij er dan ook
hangende gebleven zijn. Nu vaar wel ik ben nog zwakjes, Bert is mij een trouw hulp geweest,
zoo dat ik aan beide zijden zoo gemakkelijk als liefdevol opgepast geweest ben. Kus uwe
kleinen, ga steeds kinderlijk aan 's Heeren hand en geloof mij geheel Uw heilwenschende vader
Van Affelen

72. 1 April 1823. Vader van Affelen aan zijn dochter Cato in Woudenberg.
Lieve Cato!
[Eerst vermanende en opbeurende woorden n.a.v. Cato's gezondheid die niet goed is; dan een
beschouwing over het avondmaal, als antwoord op een brief van Cato..
Dat Hug: het thans zeer druk heeft geloof ik gaarne, er is nogthans dóórkomen aan alles voor een
gelovig bidder en dikwijls zóó dat wij van achteren niet anders wenschen dan dat het juist zoo
mogt toegegaan zijn als het gebeurt is. Dat Uwe kindertjes zich wel bevinden doet mij veel
plaizier. ik verlang mijn Peetekind te zien, die jonge beloofd veel, maar houd er de hand toch
vlijtig aan, ge kunt er nu nog van maken wat ge wilt, en hij moet beter worden als ik geweest
ben. Ik was zeer jong toen ik mijn moeder verloor.
Schrijf mij vóór den 15 van deze maand nog eens, ook betrekkelijk Uwe reis. De Heer geve ons
moed, lust, en vernieuwe onze krachten, alles ter dankzegging en verheerlijking van Zijnen
Naam. Groet hartelijk Hug:, kus Uwe lieve kinderen en geloof mij in waarheid
Uw liefhebbende vader
Van Affelen.

73. Deutichem, den ... Mei 1823. Van Cato aan haar zusters (Jans, Mie en Jane)
Zoudt gij het wel geloven, Lieve beste Zusters dat het mij vreemd is om U te schrijven ik zou het
waarlijk afleeren mij dunkt ik heb zoo veel te zeggen dat ik waarlijk niet weet waar mede te
beginnen veel zal vader u wel vertellen ook wel bijzonderheden van verleden Zondag die dag is
Piet naar wensch afgelopen Piet was regt op zijn dreef en preekte vlot ik voor mij vond over 't
geheel deze preek al zoo gelukkig als die van het afscheid. s'middags hadden wij het druk met
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thee drinkenden en s'avonds hebben Hemberg met zijne zusters en nog twee vrienden die bij hun
logeerden beide regte hupsche menschen bij ons gesoupeerd ik ben blij dat vader met het weder
het zoo heerlijk heeft gisteren was het die fameuse marktdag maar dat is waarlijk aardig er is van
alles en den ganschen dag een leven als een oordeel. Ik was gisteren ongesteld anders had ik er
nog eens heen gegaan ik ben sedert eenige dagen sukkelende met gevoel van zwakheid als ik de
trap op loop ben ik geheel buiten adem daarbij is nu een zeer sterke diarrhée gekomen zoo dat ik
van morgen regt ziek was maar het heerlijke weder heeft mij dezen middag weer op geluikt ik
ging met de kinderen in de tuin, die lief speelden terwijl ik zat te naaijen tegen den avond deed ik
met Papa en Let eene kleine wandeling en nu voel ik mij weer beter wij zullen nu ons best doen
om koemelk te krijgen want mijn borst is ook niet zoo goed als anders maar ik heb alle hoop dat
het gaauw beter zal zijn. gij gelooft niet hoe ik er naar verlang want het groote is nu alles wel in
orde maar er zijn nog zoo veele kleinigheden te doen die ik absoluut zelf doen moet en hoe
gaarne ik wil ik kan maar niet. Papa en Let zijn allerliefst voor mij het is nu een zegen dat ik Let
heb. verbeeld u in de eerste dagen wilden de kinderen volstrekt niet bij Doortje zijn maar nu gaat
het heel goed maar het is natuurlijk voor haar ook nog vreemd. zij is zeer gewillig. Wij zijn hier
aanvankelijk met veel genoegen de menschen zijn hier zoo gul en hartelijk men is ..?.. familliaar.
morgenavond gaan wij bij Strube. ik schrijf dit dingsdag en hoop nu morgen of overmorgen te
vervolgen
wij zijn gister avond met plaiz. bij Strube geweest, van morgen preekte Hugenholtz zeer gelukkig
ook hoorden wij ...middag een heerlijke preek van Hemberg van avond krijgen wij eenige
menschen die belet zonden daar heb ik nog geen dolle lust in . Papa is weer zeer pijnlijk en heeft
niet te kerk kunnen gaan.
ik ben toch blij dat Moeder niet terstond met Vader is mede gekomen ik zou niet hebben
beantwoord ook is het hier erg met het eten er is nog volstrekt geen spinagie te krijgen. het
vleesch valt ons zeer af zachter is het zeer goed te eeten en ontzaggelijk goedkoop. het is al over
half twaalf en Reinhard was dezen morgen zeer vroeg wakker dus moet ik er uitscheiden hartelijk
dank voor uwe lieve brieven, vader zal u nu wel een en andere vertellen ik schrijf daarom er nu
niets aan Moeder H. groet U hartelijk
, gij weet dit is , uw hartelijk liefh. Cato.

*74 Utrecht, 26 Juny 1823. P. Hugenholtz aan zijn vrouw C.G. Hugenholtz-v. R. met naschrift van
zijn dochter.
Lieve! Beste Schat!
Uwe voorspoedige reize naar Deut104 deed ons veel plaizier, dat het er u niet tegenvalt en gij
blijde en dankbare getuige zijt van de genoegens die onze lieve kinderen daar aanvangel.genieten
- niet minder; wij hebben u gevolgd op reize en zijn daagelijksch bij u in onze verbeelding, ik
ben op die wijze met u geweest naar den kruisberg, zit met u in de kerk enz. en bij dat al danken
wij God, die u bij alle uwe ongesteldheid zo veel kracht schenkt om dat te genieten terwijl uw
verblijf aldaar nog te kort is om er over te oordelen of het tot uwe geheele beterschap iets, dan
niets zal toevoegen Daartoe blijft ons oog op God gevestigd van Wie al de zegen komen moet, en
zoek gij toch maar eenvoudig, vertrouwelijk, vrijmoedig in J. xtus met God Uwen Vader te
handelen, dat zal U ruste en kalmte verschaffen en hoe meer gij gebrek daarin bevind, des te
meer het eenvoudig Gode belijden en aan het bloed der verzoening en aan de kracht des Geestes
104
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overlaten en uwe Ziele zal leven: laat u nu toch, Lieve! zo veel mogelijk aftrekken, en wacht u
vooral door overpeinzingen of gesprekken u in uwe ongesteldheden te verdiepen want dat is u
niet nuttig.
Wij mogen door G. goedh. welvaren, de kleine Ant is vrolijk en zeer te vrede, eet met smaak en
slaapt goed; ik hebbe het bovenmaten druk
met huisbezoek, kerkenraads-vergaderingen,
commissien, ouderl. en diakenen maken enz. Mie is ook zeer vlijtig in 't geen zij heeft te doen;
Neef en Nicht Voorhoeve zijn met de kinderen en eene meid hier vrijdag geweest en zaterdag
vertrokken met veel genoegen. Vrijdag hebben wij hier eene allerheerlijkste oratie van Royaards
gehoord, en s'avonds ben ik ook met andere Collegen op het souper geweest bij Klokke, waar
alles in orde afliep.
Het spijt ons gij geen warmer weder treft, dat u ook veel goed zou doen en waar naar ook voor
het gras zo zeer te wenschen is. De wind blijft ontzachlijk lang in het noorden en oosten, en er is
maar niet veel zachtheid in de lucht.
Ik hebbe op den biddag met veel hulpe mogen prediken over Hozea 11:9 ik ben God en geen
mensch: Daar Coll. Smith, Profr. Heringa en Merens over mij predikten, had ik in vergelijking
een klein gehoor, gel. ik ook in de collecte de minste aller broederen was, f 59-11. mogt het mij
maar ootmoedig voor God en menschen maken! overigens was de collecte zamengenomen f 200
meer dan in 't vorige jaar, er was f 1686. s'avonds was ik in de bede-stond bij Merens, daar het
opgestampt vol was, die den wensch van Moze ten grondslag nam, ook of al het volk des H.
propheten waren etc. die wat veel uit zijn hoofd sprak.
Ik hebbe naar uw voorschrift aan V. Stenis geschreven, ik vond dat zeer goed – ik hoop deze
week aan Juffr. Stan te schrijven – door mijne groote drukte hebbe ik het niet eerder kunnen
doen.
De negotiatie voor den Godsdienst is niet gelukt, er was maar voor f 40000 deel in genomen, dus
nu moet het reglement in werking komen. Dat geeft ook al weder moeite.
[verder alleen nieuwtjes over allerlei bekenden]
Naschrift:
Daar had ik nu zoo op Vaders wensch gebouwd en ziet door de groote haast heeft Zijn E. het
gansch vergeten Hug105: moet het toch niet aan eenige onverschilligheid toeschrijven maar U
kunt niet begrijpen hoe druk Vader het heeft. Hartelijk wensch ik dat het beste der wenschen die
hem heden gedaan zijn door Gods genade moge vervuld worden, dat wij biddend aan hem
denken behoef ik wel niet te zeggen. Ook M. en C. hebben mij uitdrukkelijk verzogt Hug: en C,
uit hunne naam te feliciteren – wat wij hem geven weet ik niet dus daar valt niets van te
schrijven. Ik ben van morgen met Miene aan de natte wasch geweest en daar ik het doorhalen106
niet gewend ben zoo ben ik daar moe van van middag komen de Crammetjes bij Ant, zij gaat met
alle kinderen even lief om zij heeft geen hinder van het guure weder zij drinkt niets van de melk.
– Daar vind ik die ..?.. die had ik eerst niet gezien met die wensch vereenig ik mij107.
75. Utrecht, 11 July 1823. P. Hugenholtz aan zijn dochter Jansje.
Lieve Jansje!
Ik wensche u hartelijk geluk met de verjaring van uwen geboorte-dag, en verblijde mij d........?..
in de goedertierenh. Gods aan U bewezen. God geve u bij de verlenging van uw voor uwe ouders
en betrekkingen zo dierbare leven, voortdurende gezondheid en lust om uw verstand te
beschaven, uwe kundigheden te vermeerderen, vooral genade om uwe blijdschap en
zielsverlustiging steeds in God te zoeken ( etc. etc...)
105

P.H. Hugenh. bij wie de oude mevrouw Hug.logeert.
Wrsch. door de mangel.
107
Deze laatste regel, waarvan de betekenis mij ontgaat, is in de marge bijgeschreven.
106
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Ik hope nu Maandag met Mina en eene juffr. De Jong, die verzocht heeft partije met ons te
mogen maken naar Rott. te gaan om Saturdags D.V. met Merens en Cato te retourneren, en komt
gijl. dan in die week ook 't huis, of in 't begin der volgende? Moeders en Uwl. komst zal
bijzonder aangenaam zijn, mogt ze van Moeders zijde ruime dankstof opleveren.(-) Moeder heeft
in hare laatste op het artikel van mijnen pen niet geantwoord, dus vooronderstelle ik, dat zij 't
geproponeerde goedkeurd. Fritz (eerlang Coll.) van Oordt is deze week in de stad geweest. ik
hebbe eene zeer hupsche en ampele conversatie met hem gehad. Oom /dezeProfr heeft hem op
aannemelijke voorwaarden zijn huis op 't Bagijnhof gepresenteerd, met behoud voor zich van een
of twee kamers; waar hij niet tegen heeft kunnen zijn; niet voor in 't laatst van Octob: denkt hij
herwaerds te zullen komen, daar hij eerst hoopt te trouwen en daarom niet wel eerder kan. hij
voldeed mij zeer, verzocht P. om allen hartel. te groeten.
D. De Wijs van Leersum heeft met veel blijdschap de collatie van Heukelom ontvangen: het
professoraat van Clarisse is vreeze ik, wat voorbarig, en nog niet tot volle zekerheid.
Als gij terugkomt hoop ik gij een briefje van uwen broeder zult medebrengen daar ik hartel. naar
verlange.
Gisteren ben ik met Mie, Miene en Antje een kopje thee bij Ds V.De Velden gaan drinken wij
hadden bij het terug keren eenen heerl. avond. Grietje van Veerssem is weder van een dood kind
bevallen.
Verder zal Mie wel schrijven; ik had nu aan Moeder niets bijzonders groet HEd. hartel. van mij,
ook uwen Broed. en Susters en kleine P. en R108. Zijt allen te zamen aanbevolen aan de liefde
...?... Gods van
Uwen Hartl. liefh. Vader,
P. Hugenholtz

76. Eemwijk [Eernwijk?], 27 Augustus 1823. M. Tydeman aan Broeder en Zuster, met een
"amen"toe van zijn vrouw.
Waarde Broeder!
Morgen is uw jaardag, wij verblijden ons, dat gij leeft, en gezond, en nuttig zijt. Leef verder,
dankbaar, vergenoegd, tot Gods eer, tot eere van Christus! Leef, en wandel, door den Heiligen
Geest, in den liefde Gods, die ons eerst lief gehad heeft, 1 Jo. 4, 19 – over welken tekst wij,
laatstleden Zondag, Broeder Brouwer, aan den Leidschen Dam eene regt Evangelischen preek
hoorden doen.
Dat uwe vrouw, en kinderen, en kindskinderen, zich nog lang over uwen welstand verblijden!
Waarde Zuster!
Verblijd u over den feestdag van Uwen man! – Hij zij nog lang uw kroon en sieraad. Verblijd u
over – en zijt dankbaar voor – de zegeningen, dien gij geniet in Hem, en in uwe kinderen, en
kindskinderen! en voor de verkondiging van het onvoorwaardelijk Evangelie, dat wij, als
zondaren, mogen en moeten toestemmen en omhelzen.
Wij bevelen ons in Uwer beider liefde en voorbede: ook onze dochter Truitje.
Uw liefh. Br. en Zu.
Tijdeman
-Amen! zeg ik op dit alles!

108

Piet en Reinhard
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*77. Deutichem, 5 September 1823. M.A.C. Hugenholtz aan haar zusters Jans en Jaane, met naschrift
van P. Hugenholtz gedat. 6 Sept.
Lieve beste Jans en Jaane!
Volgens afspraak neem ik gaarne de pen op om te zorgen dat gijl: Zond: een brief hebt ik heb al
zoo veel te schrijven dat ik waarlijk niet weet waar mede te beginnen. voor eerst wil ik maar eens
aan Jaane verzekeren dat ik wat de rijtuigen aangaat wel tot D: toe met mijne pavillotten had
kunnen blijven want als er ons vier gepassierd zijn zal het veel zijn – wij troffen het met het
weder redelijk, aan de Utr: kant van Wageningen moesten wij dikwijls op de mooiste plaatsen
met alles toe zitten en door dat deze kapwagen geene glazen heeft, zagen wij dan niets. – de
voerman verzocht ons te W: te eeten zoo dat wij om 12 uur ons middagmaal gebruikten; de
famille Schuller en Van den Ende waren allen dien dag naar Barneveld zoodat wij daarvan
onverrichterzake terug kwamen. Alle gezichten die ik tusschen Wag: en Doet: gezien heb, vind
ik overheerlijk onuitdrukkelijk mooi ongelukkig was ik zoo dof van de hoofdpijn dat mij
tusschenbeide de oogen toevielen, gelukkig belette het mij niet om zoo veel mogelijk te genieten,
onze reis compagnone beviel ons best, zij was zoo discreet als wij het maar konden wenschen –
het was 8 uur voor wij te Doet: kwamen, op 't laatst konde ik het van verlangen haast niet meer
uitstaan! Bij onze aankomst was St: bij Cato, die blijdschap toonde van Hug: te zien, zij was zo
met die vervuld dat ik in het eerste kwartier amper merkte dat zij ons zag – zij ziet er net zoo uit
als ik mij had voorgesteld, alleen nog minder fatsoenlijk; wij waren zooals gij denken kunt
geducht moede en hebben deze nacht door Gods goedheid verkwikkelijk gerust.
Het huis is mij ontzaglijk mede gevallen en de trap loop ik reeds op een drafje op en af, ook D:
zelf vind ik heel lief het heeft iets stil vrolijks, van morgen boven zijnde, zoo om 11 uur zag ik
iemand voorbij rijden die, frappant, op Van Geuns geleek, doch ik ontgaf het mij, maar een
kwartier daaraan kwam hij, hij was te Zutphen en was op een dag naar D: gekomen om Hug: en
Cato te zien, hij keek zeer op van ons hier te vinden. – ook heeft Coops die daar strak voor goed
vertrokken is, van middag hier gegeten, tegen half 5 zijn zij zamen vertrokken. - de kinderen zijn
allerliefst alleen was Piet vandaag door zware verkoudheid wat lastig, zij hoesten beiden terdeeg.
de beesten doen hun onuitdrukkelijk veel plaizier, Reinhart vond ik geducht veranderd, hij
spreekt bijna zoo veel als Piet, en is snoeperig lief, 't is hartje voor en na Van morgen is M: St:
hier geweest, maar wat ziet die er ferm oud uit!!! en zoo 'n stijve nek! dat had gijl. mij moeten
zeggen ik kon eerst niet begrijpen dat zij het was, zij was regt hubsch en beviel mij goed, ik heb
haar t 'huis gebracht met kleine Piet. – Neef, Nicht en Jet Strube zijn ons ook komen zien, en de
Heer Cremer, en van middag de Heer Termaat, hoe of ik nu al die menschen vind dat zal ik u wel
eens nader schrijven.
Nu lievers! misschien komt er morgen nog een woordje bij; Vader moet nu eerst schrijven. Hug:
en Cato groeten all. heel hartelijk, groet toch Moeder Tante en Ant heel hartelijk van mij, hoeveel
ik al om Ull: gedacht heb dat kan ik u zoo niet zeggen, ik hoop ook voor Jaane dat onze beste
moeder de eerste nacht goed geslapen zal hebben, en voor u allen en haar zelve in de eerste plaats
dat haar E. heel redelijk zijn zal; kijk een rijtuig heeft onze ligchamen zoo maar op eene dag een
ferm end van elkander gezet, maar in den geest blijven zoo dicht bij een als wij maar willen. Ons
middelpunt zij en blijve toch Christus en dien gekruisten, opdat wij allen, eenmaal daar komen
waar geen plaats of tijd ons immer kan scheiden van diegene waar wij zoo gaarne bij zijn. –
[met potlood geschreven vervolg] na het eten, daar valt mij in dat ik u zou vergeten te zeggen dat
gijl. in de volgende week door V: Geuns Moeders poederdoos terug krijgt; ik vond hier ook eene
kwast, en ik geloof dat het toch voor Moeder gemakkelijker is haar eigene doos te hebben. - [in
de marge is nog iets met potlood geschreven waar ik niet wijs uit kan worden]
[Vader Hugenholtz]:
Lieve! Beste!
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Uit het bovenstaande ziet gij reeds wij door G. goedertieren geleide welvarend zijn hier
gekomen. Wij hebben op weg niets geteut, en evenwel kwamen wij niet vroeger aan; het laatste
zo zwaar zanderige eind bederft het; wij konden echter nog goed van ons afzien, en hadden geen
hinder van de donkerheid. te Velp hoorden wij in 't logement waar wij waren dat daar Coll.
Chatelain met zijne familie logeerde, die wij echter niet zagen. Morgen voormidd. D.V. hope ik
hier te prediken - dat kwam zo het beste uit, en Piet s'namiddags, want hij zou anders 2 maal
hebben moeten prediken.
De volgende week komen Hakius met zijne vrouw bij den Hr Drieling logeren, die zult gij dan
wel eens eene visite geven nu ik het niet doen kan, en groet HEd. dan hartel. van mij. Voorts
lieve! Want ik hebbe nu nog niet veel te schrijven; God zij Uw en uw ziel en lighaam nabij.
Toekomende week hope ik U een brief voor Doct. V. Rossem te zenden; vergeet intusschen niet
al het goede op te merken, hetwelk wij mogen genieten in onderscheiding van anderen, hetwelk
zo onbegrijpel. ruim tegen het minder aangename kan opwegen; en ’t zal verzachting opleveren,
en ruste bevorderen, vergeet niet, dat wij ’t van enen vergevenden Vader ontvangen, om xtus wil,
en wij niet ’t minste regt van eischen hebben: vergeet niet het eene liefderijke handelwijze is om
ons onszelven – en wie wij aan Hem en Zijnen Grooten Zoon hebben te leeren kennen; o hoeveel
hebben wij niet te bedenken, ’t welk alle andere gedachten verdringt: nú werp alle uwe
bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor U. Hartel. groeten aan Suster, de lieve kinderen en
vrienden; wij blijven voor den troon der genade vereenigt; Suster zij goede reis toegewenscht, en
zij vergeete niet de Maassl. vrienden van mij en de kinderen alhier te groeten. Cato is weder heel
wel. met gevoel van hartel. liefde noem ik mij Uwen Hug.
[Mie]:
Nog een woordje wil ik er bij voegen, ik heb zoo met Jans gefilosopheerd welk klein doekje dat
ik hier best zoude kunnen dragen, en nu heb ik er per slot geen een bij mij; ook heb ik mijn
eenigste strook vergeten, beiden de dingen spijten mij nogal. - van morgen gaan wij bij Hr
Hemberg koffij drinken, morgen preeken H<emberg en> Hug. – Nu goede morgen lievers! als gij
zoo veel aan mij <denkt als> ik aan U, dan doet gij het voorwaar niet weinig. Piet is veel < - > nu
al heel lief, maar R: is veel zoeter. Groet allen heel <hartelijk> van uw hartelijk lievende Mie.
-----------------------------
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IV

78. (Leiden), september 1823 M. Tydeman en Hermanna Tydeman – Hugenholtz aan Broeder en
Zuster.
Met potlood de aantekening: 1824109.
Waarde Broeder en Zuster!
Wij danken voor Uwe hartelijke deelneming in ons treurig verlies. God beware UWEDD lang
voor g...stelijke beproevingen. Ja! Hij is de Heer! – Alles is zijn eigendom. Hij is in alles wijs en
goed. Dat wij, met de onzen, de zijnen zijn! Dan zal hij ons behouden. Hij rigte de gebogenen
op! Dit doe Hij ook aan onze lieve Zuster! Hare toevlugt blijve aanhoudend tot Hem die, om
Christus wil, zondaren zalige.
Dom. Egeling heeft, gisteren avond, door de donkerheid, in het water gelegen: maar is er spoedig
en wel uitgekomen, alleen heeft hij pijn in één been. – Groeten aan onze lieve Nichten!
UwEDD liefh. B. en Z.
Tijdeman.
Waarde Broed: Zust: Nigten, Neef, ja wel had gij alle reeden om ontevreeden te zijn over ons
verzuim in 't schrijven, maar de eerste dagen was 't hier zeer confus, - vol, - zeer druk, - toen
wilde de goeie Tijdeman schrijven maar daar kwam niet van, - hoor! hij slijt af, de goeïe Man,
etc: maar weet tog wij dikwijls van Uw spraken zo van uwe liefde en deelneming, als van de
wijze en voorzigtige manier waarop gij 't ons deed comuniceeren, - ik was eerst zeer benauwd,
dingsdag dagt ik ik ziek zou worden, gisteren te bed geleegen met zware hoovdpijn, - toen 's
avonds dat ongeluk met Egeling, o hoe was ik te moede! – die 3 stervgevallen van Arntz: v: d:
Kemp, en onze oude beste vriend Merwede te Camp: deeden mij geweldig aan, - tuschen beide
was ik, og ik weet niet hoe, disperaat naar,- dan mijn gezigt ik kan haast niet meer schrijven, dan Uwe brieven zijn ons altijd zeer aangenaam, Jans moet tog van tijd tot tijd schrijven, haar
brieven verkwikken mij altijd. De lieve Cato feliciteer ik hartelijk dat haar Broed: nog leeft, de
goede God beware hem, en geeve hem lust om weder te keeren tot zijn vaderland, en opene daar
toe voor hem de weg, en hij volge. – o 't valt zo smertelijk zo verren afstand onze waarde betrek:
te verliezen, heeden een jaar vertrok hij - nu is hij niet meer, nu moet je tog oppass: als je van
Klaas wat hoord 't ons te doen weeten. – oo zagen wij hem nog eens bij ons110 – verder moet ik
hier niet inkomen, wie weet wat Zach: geleeden heevt! – ik wil 't lievst niet weeten, 't verkwikte
mij zo, gijlied: zo gezamenlijk met ons leed. – nu reeken ik dit korte woord maar aan de geheele
Familie geschreven, - die ik alle dank, en hartelijk groet. – en Gode aanbeveel die beware, helpe
en bevestige Uw in 't allerheiligste Gelove in den dierbaren Zaligmaker, - ik ben
Hermanne.
Lieve Broer! als ik aan v:d: Kemp denk, denk ik aan UW, en aan de dagen Uwer, en zijner jeugd,
gij zijt nog op uw post, hij word afgeroepen, o dat wij waken! daar wij niet weeten wanneer de
Heere komen zal. –
Lieve Zust: ik dank Uw voor de knollen en Wittebonen - ze zijn kostelijk. –
en Piet boven aan op 't 3 tal te Middelb:! – ik wil je geern feliciteeren met al wat je plaïzier doet,
- etc:
109

De potlood aantekening is m.i. onjuist. Het gaat in de brief over de dood van Zacharias, een zoon van M. Tydeman uit
zijn tweede huwelijk. Zacharias was naar Suriname gegaan als directeur van de plantages “De Kinderen” en “Boodes
Lust”, en was op 28 augustus 1823, pas 34 jaar oud, te Demerary overleden. Dit plaatst de brief in september 1823.
110
Hermanna’s neef Nikolaas was ook naar Demerary vertrokken en ze maakt zich terecht zorgen om zijn
overlevingskansen. Klaas zou daar in 1827 overlijden.
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79. D(eutichem), 11 September 1823. P. Hugenholtz aan zijn vrouw met een naschrift van Mie.
Geadresseerd aan: Mejuffrouwe C.G. Hugenholtz geb. Van Rossem
op de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht.
Lieve! Beste Schat!
Eer gij naar Weesp gaat, wilde ik U nog eenige letteren naar Utr. toezenden: wij mogen hier allen
zamen welvaren en van het aangename weder veel genot hebben. Dingsdag middag hebbe wij op
de kruisberg een kopje thee gedronken; aanst. dingsdag zijn wij er te eten gevraagd; gisteren
hebben wij goed weder naar Zutphen gehad waar ik mijn ouden vriend Schluiter met veel
genoegen hebben mogen ontmoeten; gelijk ook den Hr Hesselink, met wien ik op 't
Zend.gen.schap kennis gemaakt heb.
Hiernevens een brief voor Neef van Rossem, welke ik niet regtstreeksch van hier hebbe willen
zenden, maar beter vinde gij van Utrecht met de post verzendt; of medeneemd, zo gij verkiest,
om hem zelve ter hand te stellen. Wij verlangen nu naar eenig bericht van ons huis en hopen dat
hedenavond te zullen ontvangen; 't zal wel zaterdag 8 dagen worden eer wij D.V. 't huis komen.
twijfele niet of Coll. Brouwer zal dan mijn naam s'namiddags Bunik op 't briefje gezet hebben.
Verblijden ons dat P. op 't 3 tal te Amersfoort staat, maar Van Metere – beroepen is; het is hier
bij provisie zeer wel. Mie zal vervolgen; ik groete U en de kinderen allerhartelijkst, wij blijven –
vereenigd in den geest en in 't gebed. Uwe U hartel. lievende Hug:.
[naschrift in de marge:] wij zijn in onze verwagting teleurge<--> genen brief van huis ontvangen
te hebben nu hopen wij dan maar op deze avond.<Mie> is van de partij welvarend thuis
gekomen, ligt nog te bedde. Hartel. felicitere ik U met de verjaring van de kleine Piet; G.
verblijde ons te zamen lange in het jongske! Hij is met R. zeer wel en zoet. P. en C. groete U
hartel.
Beste Zusters!
Eigenlijk heb ik nog niets te schrijven, want nu verlang ik geducht naar een brief en voor dat die
er is weet ik zoo weinig bijzonders. Maandag middag zijn Vader Cato Mietje en ik naar Groot
Hage geweest, waar ik in extase geweest ben over de mooije gezichten 's avonds zijn wij bij
Nicht Strube geweest daar vind ik het zoo prettig rustig Neef bevalt mij goed, en Cato ook zoo,
de meerdere beschaafdheid die daar heerscht deed mij regt plaizier. Dings. morgen zijn wij de
Bruid gaan feliciteeren, St: en M: waren er gelijk met ons, daar kan ik nu niet zeggen dat het mij
dol beviel, ik weet heus niet wat gijl. met de menschen hier gepraat hebt; 's middags zijn wij met
Hug: Vader Mietje Cato en ik naar de Kruisberg geweest; wij vonden de jongste Freule alweer 't
huis Mijnh. was naar ons toe, en Mevr. wandelde, de andere Freule is van huis. ik vond het huis
en de menschen heel anders dan ik gedacht had, maar daarom toch heel lief. – Woensdag morgen
zijn Cato, Mietje en ik bij Coops in de Waterstraat bij den ouders van den Bruidegom geweest,
daar vind het prettiger. St: heeft gisterenavond heel mooi gepreekt, na kerktijd zijn Cato en ik er
geweest, en onverwachts een boterhammetje blijven eeten, om Vader en Hug: niet voor 11 uur
terug kwamen. Wij hebben regt prettig met ons 4 zitten praten – raad nu eens waar ik van avond
ga op deze jongelui partij van 62 personen, H: en C: en S: en M: gaan ook ..?.. ik had liever
bedankt, maar zij dachten dat het nuffigheid zoude gevonden worden en daarom doe ik het ook
hoewel ik denk mij schromelijk te zullen vervelen.
Vanmorgen heb ik van 8 tot 12 uur gemangeld of gerold – ik ga met de Strubes, er word
denkelijk na den eeten gedanst <...> dan ga ik heen.
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80. Deut. 16 Sept. 23. P. Hugenholtz aan zijn vrouw in Utrecht, met een naschrift van Mie.
Lieve! Beste Schat!
Wij mogen op den duur welvaren, hope gij ook met genoegen te Weesp zult geweest zijn, en met
eenig succes Neef V. Rossem zult gesproken hebben, en naar de ziele voortgaande op die wijze
waarop gij laatst schreef, er al de ruste en vrede van zult mogen genieten: en wij zamen ook ten
dien opzichte dankbare getuigen der Goddel. liefde in Den Verlosser zijn mogen.
Wij hopen nu saturdag D.V. 't huis te komen, en van hier vroeg af te rijden om tijdig in Utrecht te
kunnen zijn, daar ik meene Coll. Beum en Merens dien avond bij mij komen moeten. Wij zijn in
de vaste meening geweest Van Voorst uit de stad was, en dat daarom V. Barenb. voor ZEerw.
predikte: anders waren wij zeker bij hem ook eens geweest – overigens daarvan bij monde.
Morgenavond hope ik hier nog te prediken; dezen middag eeten wij op den kruisberg, Donderdag
hopen wij naar Ter Borch te gaan. Zondagmiddag na kerktijd ben ik met P. nog naar Hr.
Scheurleer geweest.
Dezen geven wij met de vrouw van de knecht van Cazius111 mede, die heden weder naar Arnhem
vertrekt, en verder naar Utr. Gij zult te Weesp wel onze hartel. groete gedaan hebben; nu God
brenge ons weder eerlang te zamen! intusschen van en aan allen hartel. groete: der genade G.
bevolen van Uwen U hartel. lievenden
Hugenholtz.
Beste Zusters!
Nog eenige regels wil ik hier bij voegen maar om nu nog veel te schrijven, daartoe zien wij
elkander te spoedig. ik amuseer mij best en zie geducht tegen ons vertrek op. de Termaatjes
bevallen mij best, op die partij heb ik mij tamelijk verveeld Streegens heeft mij om half twee 't
huis gebragt want toen deden zij niets als dansen. Het troubadourtje staat best, Cato is er
ontzaglijk mee in haar schik, het kraagje staat ook allerliefst, het verraste haar geducht zij schrijft
u vast met ons; - wij worden weinig uitgevraagd, die Bruid en de ....?.... geven aan de menschen
veel drukte. Zond. heb ik Hug. en St. met veel genoegen gehoord. Uwe brieven, die wij van
morgen ontvangen hebben deden mij ontzaglijk veel plaizier, ik ben regt blijde voor u van
Annemie, dat Zut: geval heeft Jans best begrepen. Annetje is een zoet kind dat ons niet veel zal
hinderen - nu beste lievers! ik kan heus niet langer, ik verheug me om u een boel te vertellen,
geloof mij uwe opregt en hartelijk lievende Mie.
-het troub: van M: S: vind ik heel net.

*81. Leiden, 14 Februari 1824. Voorzijde: M. Tydeman en vrouw aan Broeder en Zuster. Achterzijde:
15 February 1824. Trui aan Jans.
Waarde B. en Z.!
Wij hadden niet begeerd, dat Uw zoon naar Middg zou geroepen worden noch Uwe dochter tot
het huwelijk met B112. – 't is echter gebeurd. – Niet, zonder God – Nu is de vraag, zal ik volgen –
of niet? Mij dunkt dat het niet duister is, als men dagelijks, opregt, bidt "Hemelschen Vader Uw
111

Deze Cazius is wrsch de vader van Christina “Chris” die we later in de brieven zullen tegenkomen. Chris werd de
tweede vrouw van Ds Bergsma te Odijk: diens eerste vrouw was Jane Hugenholtz, de jongere zuster van Mie, waarmee hij
in 1825 trouwde. Zij overleed al in 1826 na de geboorte van hun zoon Willem. Uit de volgende brief (79) blijkt dat deze
verbintenis althans bij de Tydemans niet in goede aarde viel.
112
Dit moet Bergsma zijn, waarmee Jane toen kennelijk mee verloofd was – zij trouwden in 1825. Jane wordt in eerdere
brieven afgeschilderd als een meisje dat weinig waard is in de huishouding (zie .. ) dat zou de terughoudendheid van de
familie kunnen verklaren.
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wil geschiede". Ik wensch u, en den jongen lieden, zegen op deze roeping en op hun te nemen
besluit. Hij, die roept, is getrouw. – 't Geloof kan bergen verzetten. God zij met UwEdd. en de
Uwen, om zijn zoons wil, door zijnen H. Geest!
UwEdd. liefh. B. M. Tydeman
ik dank Jans voor haar briev, maar kan door de zware hoovdpijn, die mij Vrijdag en Zaturdag
overviel zelve niet beantwoorden, dit zal Trui voor mij doen. – ik had de heele week over Piet
getobt, en al gehoopt hij mogt buitenschoots blijve, - nu is 't gebeurd, en wat nu? ik weet 't niet –
't is een lieve, hartelijke, godsdienstige Gemeente, voor een jong mensch veel geleegenheid, om
zelv, en menschen kennis op te doen, - dat men vroeg leert, zit er oud in. dat ondervind ik ook, en wie [weet] hoe goed voor zuster een Zeeuwsch reisje is, - en nu per stoomboot, - o dat is alles!
door dat vliegen zullen de verstoppingen wel los raken, - nu dat is maar malligheid maar heus ik
deel in uwe zorgen, - en wensch Uw allen wijsheid in 't wikken, en weegen, en raden, en Piet
goeden moed om te gaan, of te blijven arbeiden in dat hoekje van den Wijngaard waar zijn Heer
hem roept, is 't hoekje wat warm, valt er veel in te bearbeiden, 't zal wel zijn, als hij maar is, daar
zijn Heer hem roept. – hier toe ontfange hij ligt van boven, en hij vrage vrijmoedig daarom, dit
bidde ik hem toe. – nu kan ik niet meer. – goeden dag alle te zamen. – Jans voel je trek, praat dan
nog eens met mij op 't papier.
Leyden den 15 February 1824.
Aangenaam wierden wij gisteren verrast, Lieve Jans, door uwe brief, en daar Mama niet veel
schrijven kan, heeft HE mij verzogt of ik dezelve voor haar wilde beantwoorden. – den geheelen
week hadden wij de Haarlemmer Courant van vooren tot agteren bezien of wij er de beroeping
van M. ook in vinden zouden, dan vergeefs. het schijnt dat wij er een voorgevoelen van gehad
hebben, ik feliciteer U allen en Piet en Cato ook vooreerst met de eer der beroeping, - verder zal
ik feliciteren als hij zijn besluit genomen heeft, dat het hem moeilijk is kan ik mij best begrijpen,
er is voor en tegen, dan dit is het geval met alle wereldsche zaken, wat er nu meer in is, voor of
tegen zal hij nu moeten wikken en wegen, hiertoe wensch ik hem wijsheid. – Jac.1 vs 5. – voor
Bouvin en Agnes zou ik het regt aangenaam vinden; zij met meer andere Hollanders hebben geen
hinder van de Zeeuwsche lugt, en nu de stoomboot van Rotterdam op Middelburg vaart is de
distantie zoo groot niet meer. Brandt (de Zeeuwsche schipper van hier op Middelburg) gaat er
mee varen, en die kunnen wij u recommandeeren. hij zeide ons laatst dat hij van de zomer eens
voor de aardigheid op een dag heen en weer van Rotterd: naar M. zou varen, zij doen de reis in 8
uuren.- mij dunkt het is regt prettig uw Broeder en Zuster juist nu te Utrecht zijn, alles kan tog
beter bepraat dan beschreeven worden. – voor de Deutichemmers spijt het mij regt, die zullen
niet mals op de Middelburgers worden. – gij merkt uit mijn geschrijf dat ik meer idee van
aannemen dan van bedanken heb. – het is mooglijk dat ik het mis heb en onderwerp dan gaarne
mijne gedagten aan die van wijzere en meer doordenkende personen. – als Uw Broeder zijn
besluit genomen heeft zult gij het ons wel eens schrijven, wij verlangen het te weten.

82. Leiden, 13 Maart 1824. M. Tydeman en zijn vrouw aan Broeder en Zuster.
Waarde B. en Z.
God zette het zegel zijner goedkeuring op de wijze en nederige keuze van uwen zoon. Hij heeft
voorzichtig en wel gekozen en mag er vrijmoedig zegen op wachten. Ik danke Nicht Jans voor de
spoedige kennisgeving.
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Heden over acht dagen, als ik leef, ben ik jarig; mogelijk voor het laatst.113 Gods wil geschiede! –
Heden over tien dagen is Zuster jarig. Ik hoop en wensch, dat zij dien dag, dankbaar, vrolijk,
geloovig, nog dikwijls beleve: tot eene eere van Christus; tot blijdschap van Man en Kinderen, en
van wederzijdsche Familien!
Uw liefh. B. en Zw. Tydeman
Lieve Menschen! mijn ongesteldheid van hoovdpijnen diarhee, vomeeren etc. hinderen mij aan
Uw te schrijven, de dood van Jufvr: Eg: en van Mevr: v: d: Kasteele hebben mij zeer getroffen,
ook 't guure weeder, de bijna 3 weeken absentie van Trui, tobben, door verlies van tijd enz...maar
denken kan ik zonder mijn handen te beweegen, en mijn oogen iets te vergen, dus bij 't slot ik
dagt veel aan uw, 't spijt mij van Piet, voor de Middelb: maar hij heevt eere voor zig zelv, en kan
rustig en kalm de goedkeuring Godts afwagte, hij blijve nu nog wat stil, in 't hem aangeweezene
hoekje wiede, zaaie, plante daar, zo lang 't zijnen Heer believt, 't gaat makkelijker van trap tot
trap, als zulke grote stappen in eens. onlangs kwam er eens een jong Predikant bij mij, 't was mij
onverwagts, zo dat ik 't niet verwagtende in de schielijkste zeide,"zo Heer ben je daar, nou ik
feliciteer je met je grote beroep, en ik hoop dat je bewaard mag worden van je een breuk te
springen, gelukkig nam hij 't goed op, en zeide dat heeft mij nog niemand gewenscht, nou zeide
ik jonge zegt dan maar een Oud Wijf voegde mij dit toe, en zo was ik er uit. –
ik wenschte wel ik eens een uurtje bij uw kon zitten om uw te vertellen de stille gelatenheid, het
geloov, en de zeekere hoope van die Man Egeling, 't was er waarlijk hoe treurig, en droevig
stigtelijk, en opbeurend om er aan Huis te zijn, en de Man verliest veel, ook de 3 Meisjes, en
veele in de Gemeente, ook ik o ik verlies zo veel, zij was mij een trouwe, en hartelijke vriendin. –
ik kan niet meer zien groet alle uwe kinders ook M: en C. ik blijv
Uw liefhebb. Zuster H: T.
zal C: Merens niet vergeeten f 1,,6,,- voor Judith, og de stumpert is zo naar over 't verlies van
Mevr: Kasteele daar mist zij veel aan.
dit nevensgaande pakje ontfing ik gisteren avond uit Maassluis, om het verder op te zenden, - een
lettertje van ons er bij, verzoet de Port, - - Piet weet je 't, dat Brouw: en ik zamen vegten, of
twisten over de Duivel, zijn overschoone preeken gaven daar aanleiding toe, maar 't is een strijd
tuschen Goliath, en David, als ik 't met geen slingersteentje gedaan kan krijgen, dan kom ik er
niet, want 't is dan een Vent met een kop er op, en een helder verstand, maar ik geevt nog niet op,
't is te lang om er nu mu uw over te praten, dag Broertje,

*83. 10 Juny 1824. Van Affelen vanuit Doetinchem (waar hij logeert) aan zijn schoonzoon en dochter
die in Rotterdam logeren.
Zeer geliefde Zoon en dochter!
Wil ik weten hoe het U gaat, dan moet ik resolveren om er naar te vragen. Uit de laatste van Bert,
met een vlugtige pen geschreven, heb ik kunnen vermoeden dat ge te Rotterdam aangekomen en
zoo diep in de Bruilofsparthijen verzonken waart, dat ik mij U allen verbeelde, de oogen
wrijvende en geeuwende, te zien. Kinders maak het niet te drok, er is maar ééne gezondheid
tegens 700 Capitale ziekten en 300 ongesteldheden aller aart. Ik heb gehoort dat ge ook gepreekt
hebt in eene stikvolle kerk en redelijk vermoeit zijt thuisgekomen – dat men zeer te vreden was
met het gene ge hebt gezegd, en dat het beroep naar Tergouw het gevolg er van zou zijn. Ik weet
niet hoe ge daar over denkt, ook zijn dat uwe zaken, hoe zeer het mij op verre na niet
onverschillig is. Er was eens iemand die zeide: "ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden",
113

Tijdeman is inderdaad minder dan een jaar na deze verjaardag – op 1/2/'25 – overleden.
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dat kan ik ook zeggen, en het heugd mij nog zeer levendig dat het goede zaad, te Tergouw, op de
steenrots viel – of in de Pijpemandjes, dat komt op één uit – dat ik er in het Harthuis zeer bekend
was, en nu wensch, dat ik mijn geld weerom had. kunt ge uit deze schets de verklaring opmaken?
–Ik beken het is wat duister maar ik durf Do Burger Zal: niet op zijde komen, hij preekte over
Cor: 13, en zeide: "de Liefde, dat is als men elkander lief heeft, en dat noemt men Liefde, ik zal 't
niet verder uitbreiden"- Bij dit schoone weer ga ik dagelijks naar uw huis om het te luchten,
voorts wied ik uwe bloemen en schoffel den tuin. Uw gezaai komt zoo voordeelig te voorschijn,
dat ik er in verwar, er is onder ander een partijtje in uw bloemtuintje dat zoo tierig is, dat ik op dit
oogenblik nog niet weet of er Spinaze of Zuuring uit groeien zal – nu dit zullen we bij uwen
terugkomst, nader onderzoeken. Maar wat is er toch op dat Bergje gezaaid? Dat wordt een bajert,
en wanneer de Schepping, in het laatste quartier der Maan, daar uit geboren moet worden, dan
zullen we zeggen: ra ra wat is dat?
Ik heb een vriendelijk compl: van de jonge Mevrouw Ketjen gekregen, met verzoek, dat zij uw
kinderwagen voor een paar dagen mogt gebruiken, dat dit met uwe toesteming en permissie was
– ik durfde niet zeggen het is gelogen, want ik wist er niets van, ge had er mij niets van gezegd,
en Mevrouw Ketjen frapeert hier voor een fatzoenlijke dame, wat zou ik doen? Ik heb
geantwoord dat ik aan de waarheid niet wilde twijfelen maar vriendelijk verzogt dat men er wat
voorzichtig mede te werk wilde gaan.
Nu meende ik heden avond een lekker krop salaadje uit uwen tuin te eeten, en in dit smakelijk
overleg komt Ageling binnen, die mij met het gelaat van een Engel zei: Mevrouw Rochell krijgd
heden avond menschen, en verzoekt vriendelijk om eenige kroppen, daar die van haar nog zoo
ver niet zijn. – alweer een miskraam dacht ik, en ook alweer, wat zou ik doen? Hoe veel kroppen
heeft zij nodig? Ik denk zoo omstreeks de tien. Met de dood in 't hart gaf ik mijne toestemming,
en heb geen krop salaad kunnen eeten – Wat is hier in de wereld toch een gedurig Joden Passcha,
dat met een bittere saus gegeten wordt.
Nooit is er te voren zoo kort gepreekt als laatstleden Woensdag. De donder accompagneerde
reeds het klokken gelui, en toch hield Barenbrugh met de gemeente vol – maar het duurde niet
lang, ik stond juist voor de deur om eens naar de lucht te zien, toen een verschrikkelijke straal
over de kerk zwierde en oogenblikkelijk door de slag gevolgd werd, waarop de gemeente uit
elkander stoof, en bleek en hijgende te huis kwam. Barenbrugh, die ontsteld was, vlugtte bij
Struben in huis – ik dacht dat het weer hier of daar ingeslagen was, dan gelukkig zijn zijn wij
daar voor bewaard gebleven.
Heusges is geaccordeert voor 50 fl- de zaak van Termaat is in handen van de jonge Ketjen en
Coops de looijer, deze zullen, zoo als men zegd, het varken wasschen, maar hoe, weet geen
mensch. De vloer in uw achterkamer is geschildert en droog. Toon slaapt alle nacht in het huis –
ik ben zoo vrij dat ieder morgen, aan zijn bed, te onderzoeken. Dingsdag was het hier brillante
marktdag, en gisteren, kermis, zoo als het goud op een duits klootje.
Let is te Bennekom en kan er zich capitaal in vinden, haar brief was zeer gedetailleerd – ook had
ze eene visite bij de vrienden Schuller gedaan, die zeer wel waren.
Nu moet ik naar bed – groet hartelijk grootmoeder, tante Sara, mijn Bert, en alle de onze van Uw
heilwenschende en liefhebbende vader
Van Affelen
Kus de jongens voor mij.

84. 21 Juny 1824. Letje van Affelen aan haar zuster Cato die bij hun grootvader P. Hugenholtz in
Utrecht logeert.
Lieve beste Cato!
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Vrijdag van Barneveld terugkomende vond ik tot mijn groote blijdschap een brief van u, en nu
moet ik nog eens schielijk antwoorden voor ge van Utrecht vertrekt en eer ik het vergeet zal ik
maar eerst het nodige zeggen. Zwaneveld heeft verzocht of ge weer even zoo veel garrow zalf
zoud willen meebrengen, ik meen wel hij gezegd heeft in groote potjes maar dat weet ik toch niet
meer, doch hij heeft mij wel driemaal er aan herinnert en ik dacht nu zal ik het maar niet lang
vooruit schrijven. Ik ben nu agt dagen te Barneveld geweest en heb Tante van den Ende ook nog
al eens gezien. Tot mijn spijt ging Let juist daags daarna dat wij kwamen naar Rotterdam. Diet
was die tijd een dag of wat bij Tante gelogeerd – maar wat vind ik die Willem een allerliefste
jongen, en wat heeft hij een lief voorkomen. het beviel Tante voor het begin redelijk, niet zoo als
te Wageningen, doch haar Ed. zei ook zij kon nog niet oordeelen.
In het gaan naar Barneveld heb ik Jet Coops gesproken. Doortje en ik wandelden van Lunteren af
in een vreesselijke regenbui en gevallig kwam Jet met jufv: Oosterdijk in 't zelfde huis schuilen
waar wij waren, ik heb toen nog veel met haar gesproken.
Er zijn nu twee aangesteld bij Termaat, waaronder Herman Ketje en nog een om de boel op te
nemen, en nu zal het denkelijk niet faillit verklaard worden. Willem Koops zal het huis zien te
kopen en dan zullen de Termaats er in blijven wonen. Gerrard zal zijn namen doen en dan in
plaats van zijn vader notaris worden. Willem Koops heeft ook geheel de steenbakkerij van Dirk
Jan overgenomen en nu zal die met Willem Koops samen blijven doen; Koops heeft gezegd
zoolang hij leeft zal Dirk Jan geen gebrek hebben, de meisjes zullen een conditie zien te krijgen;
als ge soms eens iets hoort voor Annemietje denk er dan eens om, voor huishoudster is zij toch
best geschikt men kan haar gerust recommanderen. Heusges is ook finaal fout, dat is nu twee
maal, ik meen zelf hij reeds alles verkocht heeft. Het ziet er dan toch disperaat uit maar dunkt u
niet Willem Koops er mooij in handeld gesteld nu al eens alles zou niet naar uitvallen. dan heeft
hij evenwel het voornemen gehad maar houd dit alles nu nog maar voor u. Jet Coops mogt soms
niet gaarne weten zij het verteld had.
Doortje Oosterdijk heeft Let van den Ende, Doortje Dibbetz en mij gevraagd om eens een dag te
komen maar of het gebeuren zal weet ik niet. Men is hier aan huis niet erg oosterdijks gezind, zij
heeft van te voren Mietje en Door gevraagd en Door zegt, haar vader heeft hen niet beleefd
behandeld dus uit vriendschap word er niet gevraagd maar voornamelijk om al haar pracht eens
te laten zien. Hier kon wel iets van aan zijn want groot doen dat zit er wel in de Coopsen.
Dingsdagmiddag zullen Door en ik te Heelsum gaan theedrinken, dan gaat Pannen[k]oek en
Smits naar een boer en Antje Brandhof blijft alleen thuis Brandhof heeft hier Zondag gepreekt,
het beviel mij heel goed uit de Psalmen ge weet wel Smits had gezegd hij het er niet bij laten zou
en nu vroeg men hem of hij niet doen zou 't geen hij gezegd had . maar hij had gezegd dat hij er
nu volkomen in beruste waarom nu meer dan toen weet ik niet kortom het blijft er bij; Vrijdag
gaan we denkelijk nu naar Arnhem logeren – te Barneveld heb ik Do Morel en Letje gesproken,
heel onverwachts hij was heel vriendelijk en drong er sterk op aan dat ik nog eens zou komen
logeren het was negen jaar geleden dat ik hen het laatst gezien heb. adieu lieve Cato, groet Hug:
kus de kleine[n] en geloof mij u Letje.

85 Utrecht, 8 Jul. 1824. P. Hugenholtz aan zijn vrouw.
Lieve! Beste Schat!
Uwe gelukkige overkomst heeft ons zeer verblijd: hope gij u verder op den d.... in eenen naar
uwe gesteldte redelijken staat van gezondh. zult mogen verheugen, en het goede van s'H. hand zo
mild u toegedeeld, dankbaar zult mogen genieten.
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Wij mogen welvaren; ik hebbe het tot voorl. dingsdag met huis bezoek zeer druk gehad: gister
avond hebbe ik voor V. Benn. voorbereiding gepredikt; Z Eerw. is naar Kronenburg, hoezeer
zijne vr. niet mede heeft kunnen gaan, echter niet erger is.
Heden vertrekken Br. en Sust. T. dingsdag moet ik nu nog prediken, maar hoop Woensdag D.V.
met de Arnh. wagen van hier te gaan, in hoop als dan daar een Deut. rijtuig te zullen vinden zoals
ik met P. besproken hebbe; kon die voermanbij de Arnh. wagen bij hare aankomst zich bevinden,
zou mij aangenaam zijn, dewijl ik er geen weg weete: gij zult dat wel goed bezorgen.
Meester Van Wijk is overleden; Jansje blijft vrij bedaard.
Zoverre schreef ik dezen morgen, als ik uwen brief ontving, en daarin met groot leedwezen zag,
dat de lieve Cato weder zo ongesteld is, God zij haar toch nabij! en verblijde ons met zijne
daden! twijfele niet of gij en Jansje zult met P. haar het gebruik der middelen, het warm houden
en warmer kleden wel op 't harte drukken, want zij zal nu gevoeliger worden; wij verlangen
hartel. wederom naar bericht, en beklagen haar en U zeer, mogt het volgende beter zijn, God
geve het. Wij blijven, wees verzekerd, voor u bidden, en uwer aller belangen ook moedig Gode
opdragen; God hore en helpe ons!
Ik hoop in uwen geest naar den mijnen gewijzigd aan die suster van Bergsma te schrijven en
bidde daarin om wijsheid, want dat is zo gemaklijk niet.
Als gij dezen leest zal onze lieve Jans, zo wij hopen, haren jaardag beleven: hartel. wensche ik
haar daarmede geluk, en danke God voor hare bewaring in 't leven, bidde haar verlenging der
jaren toe en alles wat zij nodig heeft om toe te nemen in wijsh. en Godsvrucht, hare edele zielsvermogens steeds toe te wijden aan de heiliging van G. Naam (etc. etc.)
h. groete aan de lieve kinderen en kindskinderen, ook Suster noeme ik mij
Uwe U hartl. liefhebb. P. Hugenholtz

*86. 19 July 1824: Letje van Affelen aan haar zuster Cato (C.C. van Affelen)
Lieve Beste Cato!
Welk een tijd is het alweer geleden dat ik u niet schreef en hoe lang niet dat ik u niet zag, mijn
hart begint nu sterk naar huis te trekken en wanneer ik mij niet zoo bijzonder diverteerde zou ik
het vast zoo lang niet uithouden. Ik was gisteren regt in mijn schik met al die brieven. Vooral met
die van huis, die van Zwol was van Daatje Moerel die mij bij hun te Hasselt te logeeren
verzochten, ik moest de dag maar bepalen, dan zouden ze mij te Zwol afhaalen maar er kan nu
onmogelijk van komen hoe vriendelijk het ook zij ik was dus blij Papa mij de brief zond daar ik
haar spoedig dien te antwoordden, de ander was van Betje Willeumier nu Mev: Koch, het is zoo
vreemd haar over hare kinderen, en over de Heer en Mev: Crommelin als Broer en Zuster te
horen schrijven. zij is regt in haar schik en schrijft heel aardig over alles. Voor eenige tijd schreef
ik dat Smits er in berustte, maar dat scheelt veel die is ook veranderlijk met de menschen mee,
want nee: onlangs heeft hij gezegd dat hij mij vervolgen zou tot zoo lang ik hem nam, doch dat
zal ook wel weer geen nood hebben, maar vóór dat wij naar Arnhem gingen heb ik met hem
gegeten bij de Heer Prins te Ede die had eenige van de famille bij zich verzocht en ook die van
Heelsum waar Brandhof bij zijn ouders gelogeerd was, nu was Smits toevallig bij dat verzoeken
en zei toen als Brandhof niet kon, of hij dan in zijn plaats mogt komen, waar hij dan ook
gearriveerd is, ik wist er vooruit niet van, maar zij hadden mij evenwel op de mogelijkheid
geprepareerd, het was mij lang niet naar den zin hem daar te zien, en zij zeiden mij naderhand dat
ik zoo donker gezien had dat Smits best kon merken hoe het stond; ge kunt begrijpen dat [ik] er
die dag niet veel aan had, want als men weet dat er iemand is die bepaald let op alle bewegingen,
dan is men niet vrij, en ook ze letten allen op Smits en mij, de Heeren hebben er zich mee
gediverteerd zoo als dat dan gaat, mij ging dat nu eigentlijk niet aan, maar ik kan niet begrijpen
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dat Smits zoo gek is om zich in een heel gezelschap bloot te geven maar hij zegt er nu geen
geheim meer van te maken, evenwel is dat dunkt mij dwaas. ik heb wel eens gedacht, dat hij het
niet zoo ernstig meende, maar nu hij zich zoo gek aansteld begin ik te geloven dat hij toch
verliefd is, en zoo ik anders al niet tegen hem had zou dat alleen mij afschrikken, want een
verliefd mensch is dan een allernaarst wezen in mijn oog, advies op mij zelve eenmaal maar nu
in ernst hij moest het laten. Toen hij thuis kwam had hij gezegd, ik was toch zoo heel
onverschillig hij had er bezwaar in, de volgenden dag zouden wij met de Heer Pannekoek naar
Arnhem gereden hebben, en dan had Smits denkelijk ook mee gegaan; maar gelukkig kregen wij
een andere gelegenheid en schreven het dus af, een ogenblik voor dat wij zouden gaan – wij
konden niet eer, Smits had bij Pannekoek zitten wachten, maar het is toch beter het hem regt
duidelijk te laten merken dan op een andere wijs, het kluchtigste is dat hij niets zeggen kan dat ze
mij niet weer vertellen dat kan hij ook wel begrijpen als hij wilde – maar zijn verstand is
wezentlijk een weinig verduisterd – Te Arnhem zijnde heb ik Nelle Koops gesproken die kwam
mij opzoeken doch toen was ik niet thuis, en toen heb ik de volgende morgen bij haar koffy
gedronken, het deed mij veel plaizier. Nu wist ik weer eens zoo geheel hoe het in Deutichem
gesteld is, ik heb getobt over uwe ongesteldheid lieve Cato, en verheug mij het nu niet erger is –
het is druk met logeergasten in Deutichem bij Strube zo veel. Ik heb te Arnhem heerlijk mooije
schilderijen gezien bij de Heer van Leeuwen. bloem en fruitstukken met olieverf maar ik heb
nooit zoo iets mooijs gezien. Men bood er hem ook veel geld voor, er waren ook pourtraiten die
de Heer van Palland toehoorde die daar opgemaakt wierden die waren ook verrukkelijk mooij het
was of men de juwelen zag glinsteren die ze aan de kleding hadden.
Voor dat ik van hier vertrek zou ik nog een paar dagen bij Tante Van den Ende gaan, bij Oom en
Tante Schuller en de Heer en Mevr Chevalier gelogeerd; het geld dat ik van Jufr Barenbrug
gekregen had, zal ik U bij mijn thuiskomst rekenschap van geven – Nu adieu lieve Cato, wilt ge
allen hartelijk groeten over veertien daag hoop ik u weer te zien ik heb aan Papa geschreven dat
die u mijn brief zoudt laten lezen, zult gij dan deze ook aan Papa geven. Groet ook Hug van U
hartelijk, liefs, Letje.

*87 Doetinchem, zaterdagmorgen. P.H. Hugenholtz aan zijn ouders te Utrecht n.a.v. de doodzieke
Piet. Frits is net geboren en wordt nog gebakerd. Dus: 1824.
Waarde Ouders!
Nog is Piet in denzelfde toestand als gisteren morgen niet beter maar ook niet erger. Hij ligt
aanhoudend stil, onmagtig tot spreken maar wel horende wat men hem zegt, alles nemende wat
men hem geeft en doorgaans sluimerende met half gesloten oogen. Daar hij nu echter alles neemt
en ook wat hem tot versterking gegeven word, komt er heel wat binnen. Dat doet ons eenigzins
hopen, terwijl zijne overgroote zwaarheid ons vreezen doet; ééne koortsverheffing, ééne stuip,
dan is hij weg. Tot dusver is de koorts niet sterk, en heeft zij meestal eene gematigde warmte, en
iedere drie uuren heeft er eene bijzonderheid plaats, hij zweet zachtjes, dat sederd woensdag acht
dagen achtereen niet gebeurd is, wat moeite men ook aanwendde. Welligt is dit de scheiding der
ziekte - sedert gisteren hebben wij weder een nieuw bezwaar, de baker is ongesteld en ligt te bed.
Zij schijnt koude gevat te hebben en had zware hoofdpijn. Intusschen heb ik veel hoop, dat de
zweetdrank, die haar in de nanacht goed heeft doen uitwasemen, onder Gods zegen dit bezwaar
spoedig zal wegnemen. Haar hoofdpijn is reeds minder. Wij dachten gisteren avond ter hulpe van
het kind Doortje te laten slapen bij de baker, maar ziet daar word Doortje ook niet wel, voomeert
enz. en moet naar bed. Toen hebben wij weder om Doortje gezonden en deze heeft de nacht op
de lagen kamer bij baker en kind wakende doorgebragt, terwijl Meinbach waakte bij Piet en ook
mij gelegenheid gaf om gerust naar bed te gaan, daar hij in het oppassen van zieken zoo knap is.
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Toen gisteren het kleine kindje erg lastig was , en men bijna niet wist waarhene het te brengen,
ge...n is dat het Cateau die over het bed van Piet zat, moeijelijk viel, om zich goed te houden
Intusschen wij zijn daar tot ons ..st al weer door gekomen. Cris Barenbrug heeft de plaats der
baker vervangen en zal dit heden weder doen. Wij ondervinden al de bezwaren aangroeijen, ook
de krachten en tegelijk de middelen overvloediger geschonken worden om z. doorteworstelen. C.
heeft deze nacht ook nog al geslapen.
Piet laat alles loopen dat is [een] zeer slecht teeken. Zoo zijn er weer slechte en ook weer goede,
wij worden aanhoudend geslingerd.
Morgen ochtend hoop ik ook aan Jans te schrijven nu ontbreekt mij de tijd.
UED. blijft onzer in uwe gebeden gedenken,
Uw hartelijk liefh. zoon, P.H. Hugenholtz
Doortje is nu weer beter.

*88. Doetinchem, zondagmorgen. P.H. Hugenholtz aan zijn ouders te Utrecht n.a.v. de doodzieke
Piet. Dus: october 1824.
Hartelijk geliefde ouders!
Even nadat ik gisteren de brug gesloten had kwam de doctor [en] besloot wegens stuipachtige
beweging weder tot een lavement. Door hetzelve raakte het kind weder eene menigte slijm kwijt,
maar was toen ook zoo afgemat dat hij als dood er niet anders kon uitzien. Overigens bleef het
gisteren in denzelfde toestand; hij nam alles in, maar had geen vermogen tot spreken en van tijd
tot tijd kwam er koortsverheffing. Deze morgen, om twee uur geroepen, vond ik hem
verminderd, en de doctor, die daar zoo henen gaat, zegt mij dit ook. De koorts is van nacht sterk
geweest en is dit nog. De oogen staan meer stuipachtig en het slikken wordt bezwaarlijker.Ik
moet dus weder de hoop varen laten die ik gisteren nog had opgevat. Maar ik behoev niet te laten
varen mijn geloof aan Gods vaderlijke wijsheid en liefde – o moge dat ook heden bij mij regt
levendig zijn.
Cateau heeft weder vrij goed geslapen. Zij word bijzonder gesterkt in den druk. De baker is
gisteren weder op de been geweest.
C. heeft al eens willen schrijven maar ik heb het terug gehouden omdat hevige opwinding van
aandoeningen daar van vreesde.
Uw blijft in het gebed gedenken en/na? mijne lieve vrouw –
Uwen liefhebb. zoon,
P.H. Hugenholtz

*89. Doetinchem, 16 Oct. 1824. P.H. Hugenholtz aan zijn vader P. Hugenholtz te Utrecht.
Hartelijk geliefde ouders!
Gisteren stelde ik het schrijven tot heden uit, omdat de omstandigheden nog dezelfde waren; en
dit zijn zij helaas nog. Piet heeft en houde de zelfde sleepende koorts, die zich 's avonds wel
verliest, maar 's morgens niet geheel weg is. hij blijft vuile stoffen ontlasten onder en boven en
wat het ergste is, hij wil volstrekt niets gebruiken. Heden at hij één peertje maar dat is ook al. Hij
wil zelfs op zijn drankje een klein stukje beschuit niet meer nemen, dat hij in het eerst deed, en
toen ik hem daar zoo even dacht te foppen en wat geweekte en fijngemaakte beschuit in zijn
rijstwater gedaan had, weigerde hij te drinken zoodra hij dit proefde. Door Gods groote goedheid
houden zijn krachten zich tot dus ver nog al wel staand, zoo dat de doctor er zich over

86

Zie www.hugenholtz.net voor meer informatie over de familie Hugenholtz

verwonderd, maar natuurlijk verminderen zij toch. Gisteren en heden krijgt hij nu nog al wat
amandelmelk als drankje van tijd tot tijd genomen. Met het innemen wordt het anders ook
moeijelijk. Hij wil dat van niemand dan van mij, en ik moet dikwijls ook al dreige en hem uit het
bed op mijn schoot nemen, anders gaat het niet.
Cateau was gisteren zeer pijnlijk, heden wat minder, maar nu heeft zij weder krimpinge in de
ingewanden; van nacht sliep zij anders goed en Piet begin de morgen ook.
Met blijdschap en dankzegging ontvingen wij heden de lieve brieven van de 15de en in dezelve
het aanbod des overkomst van Jane. Wij hebben daarover gedelibereerd en beslote, om er
vriendelijk voor te bedanken. 1e gevoelen wij al de moeijelijkheid en kostbaarheid van eene reis
in dit saizoen 2e brengt een mensch meer ook al weer meer werk aan, en 3e is het minder noodig,
omdat de baker blijven kan en wij ook van de Strubes hulp hebben, gelijk Cateau Strube deze
nacht waken zal. Intusschen danke wij hartelijk voor de liefde, ook door dit aanbod betoond en
ook voor de toezegging van het geld voor het langer verblijf der baker. Dat het dezer dagen goed
te pas komt laat zich vatten. Heden morgen in de kelder komende overzag ik het heirleger ledige
apothekersflesjes en kwam in verzoeking, eene telling des volks te houden, maar deed het toch
gelukkig niet. Het volgende jaar zal wel voor het zijne zorgen. Mogt ...?... de geneesmiddelen
gezegend, mijn kind gespaard en mine lieve vrouw hersteld worden. Veel heb ik thans aan die
beide beloften: "gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen ontfermt zich de Heer enz "(PS
103) en: "kan ook eene vrouw hare zuigeling vergete enz" (Jes. 49) en dat ik er niet nog meer aan
heb is mijne schuld. – Doctor Plandes neemt zich de zaak regt ter harte, komt tweemaal daags en
geeft op alles naauwkeurig acht. Cateau en Let groeten u hartelijk. Ik groet met haar de zusters en
Bergsma ook Merens en Cateau. Den lieven brief van Merens hoop ik in rustiger dagen, die God
spoedig geve! te beantwoorden. Aan Mie wenschen wij beterschap; wat scheelt haar. God
verhore uwe en onze gebeden leer ons alle zijne leidingen kinderlijk volgen en zij daartoe met U
en .....
Uwen hartelijk liefh. zoon, P.H. Hugenholtz
Zondagmorgen.
Piet heeft weder van half vier aan tot bij acht bijna aanhoudend geslapen.

*90. Doetinchem, 17 Oct. 1824. P.H. Hugenholtz aan zijn ouders.
Waardste Ouders!
In de veronderstelling dat UED gaarne dagelijks berigt omtrent Piet ontvangt schrijf ik uw al
weder. De omstandigheden zijn nog dezelfde. De Doctor vond hem van morgen en van avond
wel met minder harde koorts dan gisteren maar toch niet zonder. Hij weigert nu volstrekt alles,
ook wijn met water, dat hij gisteren nog nam. De frambozen koekjes die wij heden ontvingen en
waar voor wij, gelijk voor al het gezondene, hartelijk dankzeggen, wil hij ook niet, zoo dat er nu
in de laatste 24 uur niets inkwam dan de medicijnen en twee maal wat rijstwater. Ik deed daar
heden avond sap van een chinaasappel in. Dat nam hij eens, maar de tweede maal weigerde hij
ook. Met het innemen is het nu helaas! ook zoo ver dat ik ..... geweld gebruiken moet. Intusschen
gaat het ontlasten van vuile stof nog al voort.
Cateau is nu (zondagavond) minder pijnlijk. Het schijnt, of de pijn in de ingewanden en de
daarmee gepaarde overvloedige ontlasting haar goed heeft gedaan.
Mogt ik u morgen eens gunstiger tijding kunnen mededeelen. Hoe zou dat u en mij verkwikken.
Maar al ware het ook het tegendeel eerbiedig zwijgen en gewillig volgen zou ons voegen omdat
Hij regeert die in Christus onze Vader is. Geve God dat dit geloof leve in U en
Uwen hartelijk liefhebb. zoon,
P.H. Hugenholtz
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*91. Doetinchem, 18 Oct. 1824. P.H. Hugenholtz aan zijn ouders.
Hartelijk geliefde ouders!
Door Gods goedheid kan ik UED hede wat gunstiger berigten. Piet heeft minder koorts en
meerder trek, om iets te gebruiken. Hij at eenige schorseneren en dronk met graagte
amandelmelk en rijstwater met chinasappelnat. Hij is verschrikkelijk knorrig, maar bemoeit zich
ook meer met een en ander. Dat kome ons voor goed teeken te zijn, die hope geven.
Cateau had heden nog pijn in de ingewanden en diarré, waartegen de doctor nu iets gegeven
heeft; maar intusschen is haar been veel beter. Morgen schrijf ik u niet, ten zij er groote
verandering kwame ten goede of ten kwade.
Cateau en Let groeten met mij allen. Met aanbeveling in uwe liefde en voorbede ben ik
Uw liefhebbend. zoon,
P.H. Hugenholtz

92. Doetinchem, 20 Oct. 1824. P.H. Hugenholtz aan zijn ouders.
Lieve Ouders!
Ik moet weder schrijven. Piet is in een zorgelijken toestand door het sterk afnemen zijner
krachten. Men kan er bijna niets in krijgen. Nu zijn hem twee lavementen gezet. Het laatste heeft
gewerkt; maar er schijnt nog er veel meer te zitten. Hij heeft deze nacht nog al wat geslapen. Ik
heb weinig hoop, maar mijn kind is in Gods hand en daarin veilig. God zij met U en ons,
in haast bij 8 uur
Uw liefh. zoon,
P.H. Hugenholtz

93. Doetinchem, 21 Oct. 1824. P.H. Hugenholtz aan zijn ouders.
Hartelijk geliefde Ouders!
Die 21st October was voor vijf jaren onze trouwdag, nu welligt de sterfdag van ons kind. Nog
leeft hij, en, voorzoover ik kan oordeelen, komt mij waarschijnlijker voor, dat hij hede nog niet
zal sterven, maar sterk nemen toch zijne krachten af, zijn gezichtje verviel, dunkt mij, zelfs in
dezen nacht. Hartelijk zeg ik dank voor al het gezondene, dat ik gisteren avond ontving maar nog
meer voor Uwe en aller zoo hartelijke deelneming. Het is grievend, dat het goede kind zoo
weinig nemen wil zelfs geen druif. Hertshoorngelei hadden wij reeds gemaakt en geven wij hem
met oude Rijnsche wijn, maar ook dat gaat gebrekkig. Hij is nu zoo zwak, dat het opzitten, om te
gaan drinken, hem te moeijelijk valt en liggend wil hij de mond niet open doen, zoodat wij hem,
zoo dikwijls hij drinken zal, letterlijk moeten kwellen.
Deze nacht heeft hij nu nog al wat van een versterkend drankje ingenomen en een paar malen is
het mij gelukt, om er een weinig hertshoorn en wijn in te krijgen. Ook heeft hij nog al veel en
van tijd tot tijd, naar het scheen, gerust geslapen. Maar ik durf echter bijna niet meer hopen,
omdat ik aan de doctor bemerke en met eigen oogen zie, dat het aanhoudend achter uit gaat. – wij
genieten intusschen veel verzachting des leeds, niet alleen in de algemeene deelneming alhier,
maar vooral in de redelijke welstand van Cateau, die gisteren voor het eerst regt op kon gaan, en
daardoor althans van tijd tot tijd het genoegen had, om ons lief kind zelve te kunnen helpen.
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Het kleine kindje is nu over dag beneden waar de kapstok staat. Dan hinderd Piet ze niet. – Let
heeft die brieven, waarover Mie schrijft, wel ontvangen. Ik had die toen nog niet gelezen. – D.
Plante is allerliefst, kon voor zijn eigen kind niet getrouwer zijn. Piet wilde gisteren van mij
doorgaans niets, maar wel van de doctor innemen en daarom kwam deze wel zes maal. Betje
Roekel waakte deze nacht en zit nog op de kamer maar ik verlang al weder naar mijn kind en
moet ook om die tijd deze sluiten. o als die band verscheurd moet worden wat zal dat zeer doen.
Bidt voor ons lieve ouders en zusters dat ons geloof gesterkt worde.
Uw liefh. zoon,
P.H. Hugenholtz

94. Doetinchem, 8 Nov. 1824. P.H. Hugenholtz aan Den Weleerwaarden Heere P. Hugenholtz,
Predikant te Utrecht.
Hartelijk geliefde Ouders!
Ons gevoel is heden, gelijk UED wachtten, zeer gemengd. Wij danken des te hartelijker, dat wij
onzen Reinhard weder een jaar behielden, naarmate wij gevoeliger ondervinden, wat het
verliezen beteekent; maar tegelijk geeft de nog versche wond ons heden nieuwe pijn en wij
danken schreijende. o had het God behaagd om heden tegelijk de herstelling van het dierbare
kind te doen keeren ! Maar Hij, wien dit niet behaagd heeft, is onze God en onze Vader in
Christus die ja doet wat goed is in zijne oogen, maar in wiens oogen dat alleen goed is, wat ons
waarachtig heil bevordert. Daaraan zoeken wij ons vast te houden, en als wij in onze droefheid
dreige wegtezinken, grijpen wij weder naar dat nimmer wankelende steunsel, en zoeken ons te
sterken in den Heer onzen God. (-)
Daar zoeken wij op te rusten en dat gelukt ons door Gods genade althans nu en dan eenigermate.
o leerde wij door deze beproeving dat rusten op Gods wijsheid en liefde en trouw slechts meerder
aan; dat wenschen wij vurig.
Hartelijk zeggen wij U dank voor die f 20, en niet minder hartelijk UED en onze lieve zusters
voor die deelneming, die ons hart zoo verkwikt. Wij kunnen niet genoeg erkennen, dat zoo velen
ons de opregtste deelneming bwijzen. Dagelijks ontvangen wij allerliefste brieven, ook heden
van Mevr. de Beaufort, Jannetje v. Geytenbeek en v. Doesburgh. Gisteren middag verrigtte ik
een aangenaam maar ook aandoenlijk werk. Ik doopte Frits en hield hem te gelijk zelf ten doop.
Heden zou de baker vertrekken, gelijk zij vertrokken is. Cateau wist niet wie na haar vertrek het
kindje naar de kerk zou brengen, vreesde, gelijk ik met haar, dat het te lang zou aanloopen, als
wij tot haar kerkgang wachten wilden, zoo dat wij tot den doop besloten, ofschoon het mij
magtig speet, dat C. die nu niet bijwoonde. - Het heen gaan van de baker deed ons aan, en omdat
zij ons zoo goed en trouw had gediend, en omdat zij zooveel in ons huis had bijgewoond. Cateau
is sedert voorleden Woensdag beneden, dat haar niet kwalijk bekomen is. Intusschen kreeg zij
gisteren, zeker door het weder, in het eene been wederom veel pijn, die nog niet verdwenen is.
Zij zal nu deze week met de melk beginnen. Wij hebben dat niet verzuimd, maar wat uitgesteld
op raad van de Doctor, die er niet zeer voor was, zoolang de koortsachtigheid bij C. nog aanhield.
Zij heeft nu eenige nachten wat beter geslapen.
Reinhard was dezen morgen niet weinig blijde met de ark, of, gelijk hij zegt, de harp. Hij zeide al
spoedig: als P. nu geen engeltje was, zou ik hem die geven (wijzend op de oude ark) maar doet
een poosje daarna: neen, ik zou hem de helft geven.
Wij feliciteren zeer met de goede afloop van het examen van B. Hij heeft mij met zijn brief zeer
veel plaizier gedaan. Ik hoop die weldra te beantwoorden en doe dit nu niet, omdat ik hem wat
uitvoeriger schrijven wilde. Daar toe ontbreekt mij nu de gelegenh., omdat ik woensdag avond
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preken en de preek nog maken moet. Ik begin de geschiedenis van Elias in de week te vervolgen.
Barenbr. heeft de geschiedenis van Samuël en preekt daar regt schoon over.
Ik heb mij dezen avond tot schrijven gezet, omdat ik ingesloten wisseltje terug moest zenden. Het
is niet door vader geendorseerd, dat geschieden moet, zal ik het gebruiken kunnen. Ik had het wel
gaarne met de omgaande post terug.
Het ziet er hier in de omtrek, vooral naar de kant van Emmerich, treurig uit met het water, dat tot
eene ontzettende hoogte gerezen is, en reeds veel schade heeft veroorzaakt. Door Gods goedheid
is het, naar de laatste tijding, vallende.
Hartelijk groet ik allen en verzoek bij gelegenh. ook Jan[e] de groeten en in onzen naam Tante
Tijd. te bedanken voor het aan ons geschrevene en de bewezene deelneming. Ik blijf mij in uwe
voorbede bevelen en ben
Uw hartelijk liefh. zoon,
P.H. Hugenholtz.
Ik dank ook zéér voor de zóó nuttige
schoudermantel, die ik met innig welgevallen op de schouders van C. zal zien. Morgen is het zes
jaar dat ik na het verkregen acces het eerst naar IJsselstein ging; een gedenkdag! Toen verbonden
wij ons, om lief en leed te deelen, en hoeveel deelden wij reeds van beiden!

95. Deutichem de 11 November 1824. CC. Hugenholtz – v. Affelen en P.H. Hugenholtz aan hun
zuster M.A. C. Hugenholtz (Mie) te Utrecht.
Lieve beste zuster,
mij dunkt ik heb u zoo veel te schhrijven dat ik niet regt weet waar mede te beginnen eerst al
weder met bedanken ik was juist voornemens geweest zoo een schoudermantel te laten maken
maar om de onkosten had ik het nog al uitgesteld gij kunt u dus voorstellen hoe welkom mij die
was en ook met de ark was onze beste Reinhard niet weinig verheugd. zoodra hij de beesten
uitgepakt had moest ik ook de oude ark krijgen om ze bij elkander te zien – toen hij die had zei
hij zonder enige aanleiding "als Piet nu niet een engeltje was zou ik hem die leelijke ark geven""en niet de mooije"zeide ik; "ja ik zou Piet de helft geven"was toen zijn antwoord. Die dag was
voor ons aandoenlijk vooral daar ik mij nog zoo levendig de verjaardag van Piet herinnerde.
Toen was hij al niet vrolijk en Reinhard had meer pleizier van die dag dan hij zelf. Nu ik weer
zoo beneden ben is het mij ijsselijk ledig altijd is het of er nog zoo iemand komen moet. Ja beste
zuster hoewel ik door Gods goedheid onbegrijpelijk gesterkt worde zoo is toch de wond diep en
de droefheid is van eenen aart – ja die ik niet beschrijven kan ik denk maar gedurig, het is zeker
zoo liefderijk en zoo wijs, het kind is zoo veel gelukkiger als hier, en ik behoef hier ook niet te
blijven maar eer ik verder schrijf beste Mie bedank ik u wel heel hartelijk voor het allerliefste
versje dat mij zoo veel pleizier deed, elk bewijs van innige deelneming verzacht het lijden het is
aardig dat wij misschien te gelijker tijd hetzelfde deeden, het nevensgaande versje had ik op de
verjaardag van Reinhard gemaakt en meende ik naar Utrecht te zenden. gij moet het niet aan
menschen laten lezen, want wat de poezy aan gaat is het niet mooi maar 't geen ik zeg is alles
zuiver waarheid en ik wilde dat gevoel gaarne levendig houden en daarom schreef ik mijne
gedachten op. en nu lieve zuster een woord over uwe allerliefste intentie omtrent die wijn, maar
dat zou ik volstrekt niet willen hebben, daar ik het inderdaad niet nodig heb. Ik drink nu alle
morgen melk en als de pijn in de beenen over was zou ik niet zoo veel hinder van zwakheid
hebben; en daar voor is wijn niet eens heel goed ik kan u intusschen niet zeggen hoe ik getroffen
was door dit bewijs uwer zusterlijke liefde alleen dat gijl. het bedacht had was mij zoo veel
waard, waarlijk even zoo veel of ik het dadelijk genoten had. heden hebben wij de brief met het
wisseltje ontvangen, nu zou ik zoo gaarne hier nog veel bij schrijven maar ik moet de kleine Frits
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nog helpen en het is al laat. ik heb u nog zoo weinig van dat lieve kind geschreven en intusschen
leef ik tegenwoordig bijna voor hem, hij komt lief aan en is nu ook s 'nachts erg rustig. Hij lacht
veel en ziet er aardig uit Reinhard heeft al veel pleizier met hem.
Lieve Zuster!
Wilt gij bij Terveen bestellen voor Stemberg de 2 deeltjes van Hasekamp, Christliche Schriften.
zult gij mij ook eens schrijven, die grietman Bergsma, wiens dood onlangs in de Haarlemsche
courant berigt werd, wat die van Bergsma was, grootvader, of oom, of neef? Mevr. v. Diest vroeg
mij dat. Ik bedank ul. ook heel hartelijk voor dat aanbod van de wijn. Maar wij hebben nog vrij
goede wijn, dien wij van den Heer Ketje present kregen. een enkeld glaasje daags drinkt, neemt
zij daarvan. Door Gods goedheid vordert zij in krachten. Ik vind het versje van Mie allerliefst
niet alleen als bewijs van deelneming, maar ook het hoofd denkbeeld vind ik regt gelukkig.
Daar slaat het elf uur, wij moeten naar bed. Zijt zamen Gode bevolen door
Uwen en liefhebb. broeder,
P.H. Hugenholtz
Als gijl. Doubuyt spreekt, bedank hem dan bij voorbaad hartelijk voor zijnen allerliefste brief en
zegt hem, dat ik hem hoop te schrijven.

*96 Utrecht, 11 Nov, 1824. P. Hugenholtz aan zijn dochter Jans.
Lieve Jansje!
Met zeer veel gevoel vernemen wij den critiquen toestand van onzen lieven waardigen
Broeder114, en wenschen hartelijk het dreigend gevaar afgewend moge worden; intusschen is ons
de bedaarde gemoedsgesteldheid, juis characterustiek, zeer tot verzagting, terwijl de lieve Man
zo welgegrond vrijmoedig de toekomst Zijne H. af kan wagten; groet, zo het nog mogel. is, ZED
ook van mijnentwegen hartel. terwijl ik de Godd. nabijheid ten stok en staf in het dal der
schaduwe des doods blijve toebidden, en door de Goddel. genade in beter leven wensche te
ontmoeten; bedank ZED voor de liefde aan mij en de mijnen beweezen, en verzekere hem, zijne
gedagtenis in zegen bij mij zal blijven, en ik zijn geloof en wandel wensche na te streven; onze
lieve Suster worde gesterkt en opgebeurd, door de Godd. genade in staat gesteld om, zo 't zijn
moet, het uur der scheiding van hare – Heer, Vader gemoedigd aftewagten; en de Neeven en
Nichten de smart der scheiding verzagt te gevoele – door de gewisse hoop das eeuwigen levens!
gij geniet, Lieve Jans! een groot voorregt, zulk een ziekbed bij te wonen, en gesterkt te worden in
de waarheid, die in J. geloofd heeft reeds aanvangel. door de wisse en onwankelbare hoop het
eeuwige leven: en let op den vromen, ziet enz. ps. 37. God stelle u bij voortduring in staat om ter
hulpe te kunnen wezen!
De stud. Dunn neemt toe in beterschap, maar is nog zwak. er wordt niet meer voor gebeden.
Hoe schrikbarend is de waterstand! Gods beveiligende hoede zij over onze landgenoten!
Uwe Br. en Suster te Deut. mogen onder hunnen diepen rouw, voorl. maandag weder meer
gevoeld, xtel. bedaard blijven: de lieve Cato weder meer pijn in haar been hebben; God verblijde
.....?..... naar mate hunnes druks!
Nu, Lieve! groet allen hartelijk – Uwen in aller leed opregt deelnemenden Vader Hugz.

97
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(Utrecht), 25 Novemb. 1824. P. Hugenholtz en zijn vrouw aan hun dochter Jans.
Dit moet Meinard Tydeman zijn, die op 1 februari 1825 zou overlijden.
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Lieve Jansje
Hoop Uwe hoofdpijn geene verdere nadelig gevolgen heeft gehad, en gij hoe loffelijk en
prijzenswaardig ook uwe waakzaamh. moge wezen, evenwel u zelven voor al te groote
vermoeijenis, die zomts nadeel zou kunnen doen, wagten zult.
Diep medelijden hebben wij met onzen waardigen Broeder, die nog zo veel benauwdheid
ondervind. God, die hem nooit begaf, zij hem nu ook verder nabij met kracht, licht en moed, met
troost en versterking uit de bron zijner eeuwige liefde waarmede Hij hem ook heeft lief gehad, en
mogen wij het voorrecht niet hebben hem nog weder hersteld te zien: dat dan het wereld
overwinnend geloof hem tot den laatsten strijd wapene, en dien xtelijken heldenmoed, in zijn
leven zou menigmalen aanschouwd, door het zien op Den Oversten Leidsman en Voleinder des
geloofs, aan den dag legge! 't spreekt van zelve, gij onzen lieven Broeder van ons allen hartel.
groet. Suster worde nu vooral voor hoofdpijnen bewaard! en ondervinde Goddel. kracht en
sterkte tot dragen en volgen! ( - )
Wij zijn hier zoal dezelfden, ik wat verkoud. Mie ligt vatbaar, Moeder vandaag redelijk.
Het water blijft vallen, een deel van het dijk-leger word opgebroken in welk een vreesselijk
dreigend gevaar is ons geheele land geweest! God zij voor de redding innige Dank! Hetgeen van
hier merkwaardig is, zal Mie u wel melden hartel. groete aan Tante en de Neev. en N. vooral ook
Agnes, God zij met U en Uwen U hartel. liefh. Vader, P.H.
Lieve Jans, ik vereenig mij geheel met hetgeen u lieve Vader aan U over Oom en Tante
geschreven heeft – Menigmaal is het mijn wensch en bede dat ik echt van dat gelovig
Vertrouwend en berustend gemoedt bestaan had zooals dat Oom zoo rustig en te vrede maakt en
hij daar door God verheerlijkt en een Zieraad van het Christendom is – blijde gij tot hulpe en
deelnemende bijstand zijn kan ik heb hoe zeer ik verlang gij te huis kwam er Nicht van
geschreven ik gevoelde te veel lievde voor Oom die ik zoo hooggeschat heb en ik wilde ook zoo
gaerne Tante genoegen daarin geven – maar nu vinden wij onderling die gelegenheid voor U
alleen geschikt.
Nu wilde ik U nog herinneren om aan Jan Bodel te vragen of ik voord moet gaan met Vrouw
Odijk alle maanden 22 st. te geven en Cuspen f 20 in het jar –
dan moest ge nog eens zoo de omstandigheden dit permiteerden eens verneemen hoe het met de
meubelen van Jufv. Rau zoude aflopen of die publiek zoude verkogt worden - of dat er soms bij
hen ......?.... taxatie zoude kunnen genomen worden - het is alleen maar dat ik dit u zeide te
vragen omdat ik zoo gaerne goede gelegenheden waarneem.
Gij zult door Mev. Lugtmans vrij wel het een en ander van Jufv. Rau gehoord hebben of zij
present gestorven is of zij gemoedigd was enz. enz. Doe mijne hartelijke groeten aan Nicht
Bouvin ik zou haar ook wel gaerne eens zien willen – dat is nu ook wel een zeer geruimen tijd
dat ik haar niet zag ook wensch ik Nicht Bonebakker beterschap en verzoek mijne groeten aan
haar.. gisterenavond heeft van Oordt uitmuntend gepreekt over Johannes 3 van Hst 22 tot het
einde ( - ) - deeze dag mogt ik nog al veel denken aan hetgeen ik gisteren hoorde en mogt ..... mij
tot eenige bemoediging zijn over het geheel heb veel pijnlijkheid deze dag ben ik vrij redelijk en
op dit ogenblik – 7 uur, bijna zonder pijn. ik verlangde een ogenblik naar mijne kamer te gaan en
den Heer daar voor te danken o, het is mij zoo kalm als ik zonder pijn zijn mag en ..?.. al als ik
meerder vatbaar voor zijn mag - nu lieve blijv aan mij denken veel voor mij bidden
vermeerdering van geloov en lievde in onzen Verlosser, ik blijve uwe hartelijk lievend. Moeder.
Met Mie is het over het geheel beter. Mie en Jane zijn beide regt liev voor mij ook Crisje Casius
..... liev gezelschap hebben. – wij hebben Maandag een lieve briev van Cato gehad het gebruik
van Aniz op witte wijn versterkt haar de kleine Frits is s'nags zeer rustig – dit verblijd ons zeer
gisteren was Jufv. Jet Koops bij ons en zeide dat ze aan Moeder geschreven had dat Cato nu weer
heel wel was hoezeer ik het wensche is dat wat sterk maar het verblijde ons dat zij dan toch veel

92

Zie www.hugenholtz.net voor meer informatie over de familie Hugenholtz

beter was. – Och lieve Jans als ik minder pijnlijk ben daar door ...lijk gevoelig ben, dan bedroevd
mij het gemis van onze lieve Piet zeer – en gevoel ook zoo wat uw lieve broeder en Zuster nodig
hebben. O dat lieve kind kan ik dan niet vergeten – nu wij mogen aan hem blijve denken – en
hem willen missen omdat het de wil van God was. Nogmaals verzoek ik mijne hartelijke groeten
aan Oom en Tante hope de hoovdpijn minder mogt het geheel niet meer ongesteld ...?....

98. 1 Jan 1825. "Brief van Papa aan Grootmoeder geschreven".115
Lieve Moeder,
Hoe onbegrijpelijk het mij ook is het is het is Nw jaar en ik leef nog! Het oude was mij, als een
fraai stuk Hemelsblaauw laken, dat evenwel op vele plaatsen bevlekt en ook vrij wat door de mot
aangetast werd. Ik heb er zegeningen in genoten die onbeschrijfelijk waren, maar ook te
leurstellingen, en tegenspoeden die ik even weinig beschrijven zal, zoo dat het geheel best
vergeleken wordt bij een schoon gelaat dat een scheef gezigt trektt. De Goede God heeft
nochtans gewild dat ik er door heen worstelde en op dit oogenblik mag ik, met een gezond
ligchaam en opgeruimde geest, Hem daarvoor loven en danken.
Wij moeten alzoo weder een nieuw jaar beginnen – waar zal dat heen? en ons maar weder op
nieuw in postuur stellen om kouden regen en heeten zonneschijn, zoo veel doenlijk, met de
parapluie te ontduiken en afteweeren. Deze gedachte heeft iets van het schermschool, waarin UE
en ik, als verjaarde leerlingen onze behendigheid vrijmoedig aan den dag moeten leggen –maar
wij behooren de burgerlijke beleefdheid te respecteren, en ten minste naar staat en haren,
welvoeglijk , verschijnen. Mijn blaauw laken heeft te veel geleden door de mot en UE zult
misschien ook wel lust hebben aan een nieuw kleedje? - Kom, ik weet er wat op, laat ons Zamen
de kapstok van de Epheziers eens doorsnuffelen, daar zijn gordels, borstlappen, schoenen,
schilden, helmen en zwaarden te vinden en hoe mal wij daar ook mede in 1825 zullen uitzien,
daar stooren wij ons niet aan, laat ze zeggen wat ze willen, wij zijn boven de jaren der mode en
het komt er niet op aan hoe, als wij maar goed gekleed zijn. Ziedaar, lieve Moeder ons geheel in
de nopjes gestoken; nu zal ik, zoo galant het mijne stramme koten toelaten, UE mijn arm
presenteren om te zamen, onder het faveur van een geloovig praatje het toekomende Zuur en
Zoet in nederig vertrouwen te gemoet te wandelen; alles overlatende aan Hem die gezegd heeft:
"die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen". Beter opschrift op een Uithangbord kunnen wij
niet verlangen. Is UE te vreden met deze nieuwe jaars wensch? -

*99.Renkum 9 Jan 1825. Van Affelen aan zijn dochter Cato.
Lieve Cato,
Er is juist altijd geen questie om een zieken op een Ezel te laden en tweepenningen tot zijn
onderhoud uit te reiken, het Compas van ons hart kan ook op eene tinne waterpot wijzen, en dit is
juist de verlegenheid waar in ik mij bevind.
Hier is geen Tinnegieter -, hebt gij eene oude die ge missen kunt? Maar, op geene andere
conditie: Ïk betaal de waarde en gij ziet de pot nooit weder".
Indien ge er zelf geen te missen had, zou Doortje geen gelegenheid daar toe weten? doe mij 't
plaizier mijn lieve en help mij, zoo ge kunt, de nood is dringend.
Hier gaat alles gewenscht – groet den Domine van, en kus Reinhard voor
115

Een 19e eeuws afschrift, wrsch van de hand van C.L. van Affelen. “Grootmoeder” is dan zijn grootmoeder van
moederszijde, Aletta Drost, wed. van L.V. Ledeboer. De stijl is helemaal “Vader van Affelen’s”.
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Uw liefhebbende vader, Van Affelen.

*100.10 Jan 1825. Van Affelen aan zijn dochter Cato. (Sluit aan op brief 98)
Voor ditmaal mijn lieve Cato moeten wij ons vergenoegen met de goede wil hoezeer ik hartelijk
wenschte dat het tot de daad mogt gekomen zijn. Even voor dat Janna kwam had de Heer het hart
van een ander bewogen, die in den nood voorzag. Daar onze goede meening nu is afgesprongen,
zal ik U 't geval verhalen: Termaat, naast onze deur, is hard ziek en werd gisteren nacht bewaakt
door de vrouw van den doodgraver die, bij zekere behoefte, meende in staat te zijn hem op de pot
te beuren, dat dan ook gelukte, maar bij het nederzitten allerongelukkigst uitviel, daar de aarden
pot in stukken te zamen brak, enz: Denk eens hoe deerlijk zich den zieken had kunnen wonden
en ik ontroerde toen ik het hoorde en gevoelde het mijn plicht, aanstonds hier in te voorzien. Wij
komen te laat – maar, wat zwarigheid, onze goede wil is toch opgetekend – bidden wij, dat de
Heer ons een andermaal in staat stelle, en wij niet te laat komen.
Ik dank U intusschen hartgrondig voor Uwe bereidwilligheid, die mij grootelijks verblijdde, ik
had gedacht dat wij nog menigmaal met vreugde den 9 Jann: zouden gedenken, maar God heeft
het niet gewilt.
Nogmaals dank lieve meid, groet Hugenholtz en geloof mij Uw liefhebbende vader,
Van Affelen.

*101. 28 Jan 1825. Letje van Affelen aan haar zwager P.H. Hugenholtz te Doetinchem.
Lieve Hugenholtz!
Om u te tonen dat ik uw brief niet alleen niet kwalijk genomen heb maar dat die mij
onbegrijpelijk veel plaisier deed en ook omdat ik verlang u daarop te antwoorden, stel ik het
liefst geen dag uit. Ik dank u hartelijk voor de manier waarop ge 't mij zegt en voor uwe
bedoeling, en in 't geheel voor 't broederlijke van uw brief, en ik ben zoo blij dat ge 't mij eens
ronduit zegt, maar ik weet volstrekt niet hoe ik het aan moet leggen; de rede dat ik zoo blij was
toen ik bij u zou komen inwonen was ook voornamelijk daarom omdat ik dacht, nu zullen ze mij
ook goed leren kennen, en ik dacht nu dat ik er boven op was en dat ge niets meer over mij dacht,
dus kwam mij uw brief vreesselijk onverwacht en ik wenschte dat ik maar eens regt wist wat ik
er op antwoordden zou, want ik wil wil zo gaarne. ik begin dan met het geen waar gij
voornamelijk mee begint, met achterhoudendheid; doch ik weet niet wat ik meer zeggen zal ik
heb thuis zijnde nog al eens dikwijls met Cato over onderscheiden dingen openhartig gepraat, ge
schrijft
van tijd tot tijd ontbreekt U eenvoudige enz. kan het dit ook wezen: Ik ben eigentlijk
beschroomd, en dat mij tusschenbeide als een koorts overvallen, dat ik volstrekt het geringste
niet zeggen durf, en word er anders wel eens over het een of ander gesproken dan houd mij
dikwijls terug het idé, daar heb ik eenmaal zoo zelde in gehandeld, dus het past mij niet iets
daarop te zeggen of ook wel eens, mijn oordeel doet niets af, een ander is er niet nieuwsgierig na,
of ik ben nog zoo jong ik moet niet meepraten, doch dit is ook al onderscheiden, de eene tijd
meer dan de andere, en wat nu achterhoudendheid tegen u persoonlijk betreft over 't geen mij op
't hart ligt, dat heb ik ook al eens tegen Cato gezegd, ik hou nog altijd eenige genegenheid voor
xxxx116 dat is nu niet zoo sterk dat het mij voor mij zelf in geluk hindert maar tusschenbeide wel
116

hier is een eigennaam doorgestreept en niet langer leesbaar ( R.g.ls??)
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eens wakker gemaakt word – daar kan ik mijzelf geen rede van geven ik weet niet wat dat is –
wanneer ik U met Cato gelukkig zie en dat mij dan wel eens verlangen doet, ik wenschte dat
geluk ook, maar door dat ik geen zekere gronden genoeg heb van zijn kant ben ik er verlegen
over, daar bij komt dat ik door dat eerste geval een heel zondig idé gekregen heb van
genegenheid voor iemand en dat meest altijd bij mij zelve voel, al wilt gij het vergeten en al wil
een ieder zoo goed zijn, ik kan het niet vergeten, als ik nu eens eenmaal goed geengageerd zal
zijn, en als 't ware in mijn eer hersteld, denk ik zeker dat al dat achterhoudend[e] en alles wat ge
in mij vind over zal zijn – en toch verlang ik daar niet na om dat ik voel dat ik niemand op den
duur lief zou kunnen hebben dan xxxx40, en daar weet ik nu weer niet van, of hij wel zóó goed is
als ik hem mij voorstel. Ik zei daar op den duur, omdat nu dat gevoel eenmaal bij mij ontwaakt
is, door dat eerste meen ik ben ik ontzaggelijk vatbaar voor verzoeking of zoo kan ik het
eigentlijk niet noemen want het is geloof ik iets in mijn eigen hart, doch het duurt zelden langer
dan een paar dagen, soms maar een oogenblik en nooit sterk doch ge kunt mij het minst wanneer
ge er op let aanzien; dan geloof ik dat mijn oneenvoudigheid of verlegenheid ook dikwijls hier
van daan komt, dat vreemde menschen mij nog al veel het een en ander vertellen dat ik niet over
zeggen mag en dat ook wel anderen aangaat, dus daar ge ook eigentlijk zoo veel niet aan weet,
maar ik vind het heel naar om iets te weten dat ik mijne vrienden niet zeggen kan, en dus alleen
de gedachte ik moet zwijgen maakt dat ik niet vrij ben al is het dikwijls van geen belang.
Dan ben ik dikwijls van voornemens om ulieden zoo eens wat te vertellen, bijv. van mijn
omgang met andere menschen, maar als ik begin, dan vind ik bij u geen nieuwsgierigheid geen
belangstelling, dan zat ge beide dikwijls met een gezicht, alsof ge zeggen wilt, als ge 't nu liever
niet meedeelt moet ge toch niet doen, en dan denk ik, ze hebben er niet aan, en dan ga ik ook
dikwijls bij mij zelve af, dat het wezentlijk te nietig is om te weten. –
nu volgt "dat ik dikwijls gevaar loop mijn eigen gang te gaan en eigene inzichten te volgen en
mij te weinig naar den raad van anderen te schikken" maar wanneer is dat te pas gekomen,
wanneer hebt ge mij iets geraden wat bedoelt ge hier mee, want als ge in mijn hart zaagt dan
zoud ge misschien weinige vinden die zoo gaarne en zoo gewillig iets voor een ander doet en ook
geheel de raad van iemand opvolge maar het moet mij met ronde woorden gezegd worden en ook
de rede waarom, dit begrijp ik nu wel is soms moeijelijk. dat kan ik niet altijd verlangen, maar als
het mij dan maar duidelijk gezegd word wat men wil, want anders begrijp ik het niet, ik merk dan
wel eens dat men iets van mij verlangd, laat het nu wezen wat kat wil, maar ik weet dan niet wat
en dan ga ik maar voort dan denk ik ze zullen 't mij wel duidelijker maken al gis ik er wel eens
naar. maar ge zoud het zien, dat al had ik een heel tegenovergesteld begrip en ge zeide 't mij juist
anders, als het mij maar goed uitgelegd word dan zou ik zoo dadelijk van mijn gevoelen
afstappen, en volgen het uwe op, dat is dan te zeggen als iemand mij raad daar ik crediet voor
heb, zoo als voor ulieden. En dan zegt ge, dat zich daarbij vereenigd een overdreven gevoeligheid
& ligtgeraaktheid, waarbij ge meermalen een verschil van uw gevoelen, teregtwijzing, afkeuring
berisping niet wel opneemt, ik schrijf dit zoo woordelijk over, omdat ik er dan beter op
antwoorden kan of iets daar van lieve Hugenholtz moet ik u toestemmen ik ben wel eens
opvliegend, maar ik ben geen voetstap verder of het is weer over en geheel en al over, dat moet
ge geloven, ge zult dit misschien omtrend Cato de laatste tijd meer gevonden hebben, maar ge
weet ook wel wanneer wij droefheid hebben , en dat had ik nu regt door het sterven van Piet, dat
dan alle zielen zwakker en gevoeliger zijn dan anders, maar teregtwijzing of berisping heb ik
ontzaggelijk gaarne, probeer het maar, doch ik herinner mij volstrekt niets dat ge mij iets gezegd
hebt, en dat ik met Cato op 't laatst ligter geraakt was, kwam meest hierdoor, dat gijlieden niet het
hart beantwoordde /niet de daden dat is niets waard/ maar waarmede ik ik alles voor u deed, ik
meen alleen de beginsels waaruit ik het deed, ge weet niet wat ik voor u over heb, en nu vond ik
dikwijls een zekere koelheid bij Ul: ik kon het niet noemen, /maar dat mij door deze brief geheel
word opgeheldert. Daar ik nu weet hoe ge over mij dacht/ dat mij dikwijls verdrietig maakte, en
dat maakte dat ik dikwijls iets niet gemakkelijk opnam, ik ben zoo blij dat ge 't mij schrijft, en
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mij dunkt ik ben verzekerd het zal in 't vervolg beter zijn, maar dat heb ik gevonden net zoo lang
als wij te Deutichem zijn gij kent mij niet of voelt niet zoo veel liefde voor mij als ik voor
ulieden en dat maakte waarlijk alleen dat ik van Cato niet veel verdragen kon, maar ik weet zeker
het was niet anders dan misverstand / ik zeg Cato omdat het met u nooit te pas komt of weet ge
iets, schrijf het mij dan toch, en alles wat ge nu nog over mij in uw gedachte hebt; maar ik moet
nog eens zeggen over het opvolgen van neigingen van anderen, dat moet ge mij ook nog eens
goed uitleggen, want ik dacht dat ik het daar nu al eens heel ver in gebracht had in verloochening
van mijn eigen wil, want dat is nu niet in mijn verbeelding dat 'zou' ik doen, maar het is hondert
maal op de proef genomen en dat ik met alle gewilligheid de zin van een ander gedaan heb. maar
de menschen zeggen mij zulke verschillende dingen en willen zulke verschillende dingen van
mij, en daar ik alle menschen lief heb, weet ik niet meer hoe ik het maken moet, zoo als bijv. er is
mij wel eens gezegd meer dan eens, "ge word nooit boos dat is niet goed"toen dacht ik dan zal ik
het niet meer zoo tegengaan / want ge kunt u niet verbeelden hoe veel en onderscheiden passies
ik heb en dat is niet gemakkelijk, en dan dacht ik dat ik al veel kon dat ik mij zoo bedwong. ik
zeg het zoo om het u uit te leggen, want ik weet wel dat het nog niets is als men een en ander
bestreden heeft, ik doe dat ook zeker niet, het is genade - dan is mij ook meer dan eens gezegd,
ge moet niet zoo onderworpen volgen, ge moet niet alles doen wat een ander gaarne heeft, dan
kunt ge onmogelijk zelve genoegen hebben, en dat is nu een waarheid bij mij, dat zoo gaarne ik
ook iets heb willen doen, en een ander zegt mij dan het tegenovergestelde, dan doe ik even zoo
gaarne met dezelfde lust, dat wat mij gezegd word, maar toen mij dat gezegd wierd dacht ik als
dat niet goed is zal ik tusschenbeide mijn eerste wil eens opvolgen, en dat zeiden mij geen
wereldsche menschen, maar menschen van u soort, doch nu zegt gij juist het tegengestelde, is dat
dan toch niet moeijelijk? nu volgt er dat ge mij zoo schrijft "vrezende dat gij u van veele
genoegens berooven, dat gij, als het gode behaagd u te doen huwen enz: en ik wil met u wedden,
als mij eenmaal iemand vroeg en ik was er dan geheel toe geresolveerd hem te nemen; nu niet P:
want dat zal denk ik welnooit gebeuren maar als ik er toe kom dat niet ligt zal zijn want ik eisch
wel wat veel maar zoo er dan een volmaakt geluk mogelijk was dan wed ik dat mijn man dat
genieten zou. En wat het voornaamste is, "dat mij dat in mijne Christelijke heiliging hinderpalen
zou aanbrengen". Dat zou het zeker, doch ge kunt niet geloven hoe ik mij aanhoudend op
christelijke heiliging toeleg, dat dat in alles mijn hoofdbedoeling is, wilt ge wel geloven dat ik al
heel veel over Jezus denk en zijn voorbeeld wensch te volgen, doch niettegenstaande dat is er uit
en inwendig veel dat mij afleid maar ik bid veel onder alles wat ik doe, en ik voel mij ook zoo
gelukkig, ik zeg dat nu niet om u mijn goede werken onder het oog te brengen want het is
volstrekt niets goeds, het is nog lang niet genoeg en ik ben een heel zondig mensch die vergeving
van schuld behoefd alleen door de verdiensten van onzen Heer. hetgeen ik nu zeg is om u mijn
inwendig bestaan goed te doen kennen, maar om nog eens terug te komen waarom ik een man
gelukkig zou maken is, om dat ik er mij dan alleen op zou toeleggen om die genoegen te geven
en nu leef ik veel om een ieder / wie het ook is want ik mag alle menschen gaarne lijden / plaisier
te doen en vooral ulieden, maar het zal zeker in 't vervolg anders zijn, nu moest ge mij alles wat
ge nog denkt mij schrijven dat er niets overblijft waar ge over denkt, en wilt ge in 't vervolg iets
weten daar ge over denkt, of doe ik op 't ogenblik iets dat niet goed is zeg het mij dan toch, ge
zult volstrekt geen achterhoudendheid meer vinden, als ik het maar duidelijk weet. ge zegt ook
"ik had het u al moeten zeggen, dat is ook zoo, want ik wist het niet, wel zoo als ik reeds schreef
dacht ik, er is iets, maar dan dacht ik weer ik verbeeld het mij, en nu hier zijnde dacht ik er
volstrekt niet meer over dus het kwam mij wel onverwacht, doch kwalijk nemen komt nu in 't
geheel bij mij niet in aanmerking, in tegendeel ik dank u hartelijk en ben er blij om want het zal
beter zijn, ge wilt nu ook dat ik u uwe gebreken zal zeggen en dat wil ik doen al was het alleen
om de rede die ge zelve zegt, het is dan, ook achterhoudendheid en dan dunkt mij hebt ge ook
niet die gemakkelijkheid en openhartigheid om iets mee te deelen en niet die gulheid die in Cato
zoo te waarderen is, dat ook gemaakt heeft dat gij van te voren bij veel menschen niet gekend
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wierd, en daar gij het nu grootendeels te boven zijt nu men u nader heeft leeren kennen, zal ik
ook maar hopen dat eer ik zoo oud ben als gij het ook meest over zal zijn, want het is wel een
beproeving.
met grootmoeder blijft het tobben, allen groeten u vaart wel en antwoord spoedig,
u hartelijk liefh. Letje.

*102 31 Jan. 1825 Letje van Affelen vanuit Rotterdam aan haar zwager P.H. Hugenholtz te
Doetinchem .[port betaald op 14 Febr.]
Lieve Hugenholtz!
Het is heden zondag nu ik uw brief ontvang, en wij hadden gedurende den loop dezer dag een
gesprek over de Zondag en Tante Saar merkte aan dat het een dag van verootmoediging zijn
moest, dat was nu wel niet met betrekking tot mij gemeend, maar het is mij toch bij gebleven en
ik wilde het nu wel gaarne in dit antwoord aan u te pas brengen, maar het was ook in mijn vorige
niet mijn plan om mij zelf te rechtvaardigen maar ik moest antwoordden. ik heb ook uw brief niet
aangemerkt als een zeker soort van beklag om mijn manier van zijn in betrekking tot u, - neen ik
begrijp u regt goed en juist zoo als ge zelf schrijft dat ge 't bedoelt. Maar ik moest iets bepaalds
nemen, want als ik zoo in het wilde scherm kan ik mij niet doen verstaan. Al wat ik gezegd heb,
meen ik nu nog volkomen, en wanneer ik het nog eens moest schrijven zou ik hoe lang ik er over
nadacht geen letter veranderen, doch ik schreef het niet om mij zelve gunstig te beoordelen en ik
zou al na gegeven hebben, maar daar had ge niets aan: wil ik nu eens zeggen hoe ik er over denk
als ik een vreemde was en ik las uwe en mijne brieven. Dan zou ik zeggen: Hugenholtz heeft
gelijk, en...... laat ik mij eens even bedenken, .. ik zeg het zelf, alles zoo als het nu is, gij hebt
gelijk: maar uw les is toch vreesselijk hard, en ge raast maar toe of ik er veel of weinig bij verlies
ge blijft maar ongevoelig. Doch wat de menschenliefde betrefd nu neemt ge juist verkeerde
menschen want Mietje Stemberg daar heb ik althans niets tegen. daar houd ik bijzonder veel van
niettegenstaande ik mij wel eens uitgelaten heb over sommige dingen die ik niet goed in haar
vond en Stemberg, daar van zouden mijne vriendinnen kunnen getuigen, daar heb ik maar eens
heel gunstig over geoordeelt doch Horst! daar zegt ge nu zoo wat, evenwel heb ik wel iets voor
hem over, maar dat is nu ook een aardig mensch om te noemen, en zijn Zuster die vind ik heel
lief eer ik verder ga het spijt mij ijsselijk dat hij het niet geweten heeft toen ik vertrok ik zou een
brief voor haar meenemen, nu zoud ge mij zoo zeer plaisier doen als Cato haar schreef om de
brief maar te zenden aan mij ik wil er gaarne port voor betalen als gij die dan wilt insluiten want
dat is mij gedurig in de gedachte ik had het haar vast beloofd, en nu telkens weer vergeten het u
te schrijven, wilt ge 't doen?
Maar nu verder ge wilt mij eigentlijk onder 't oog brengen, weet ge wel wat ge daarmede zegt
menschen liefhebben. Ik herinner mij dat Mietje Stemberg mij voorleden raadde dat ik mij geheel
aan uwe leiding zou overgeven, en toen zeide ik dat ik dat niet wilde, niet omdat ik u niet
vertrouwde. maar om dat ik het niet als plicht kon beschouwen dat men zich zoo gantsch aan de
leiding van een ander / hoe goed ook / overgaf, lieve Hugenholtz dat is te veel gevergd, hoewel
ik overtuigd ben gij beter zijt dan ik / dat meen ik / zoo weet ik toch volstrekt niet waarom ik mij
in alles naar u zou schikken, gij zult nu misschien zeggen ik wil niet dat de u naar mij schikt,
maar daarna wat wezentlijk het best voor u is en dat is nu nog een tweede, wat is het best voor
mij? als ge mijn vader waart dan was het plicht, maar nu denk ik te veel zelf, en weet wat mijne
bedoelingen zijn en dat wil ik u van alles ook wel zeggen maar ik kan mij niet als kind gedragen
nu ik geen kind meer ben. Zoo als de omgang met de Ketjes raad ge mij af, waarom? ik denk
omdat ik daardoor in verzoekingen komen zou die mij niet dienstig zijn, maar van begin af aan
was het ook geen verkiezing van mij, doch het zijn de eerste menschen in Deutichem geweest die
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mij genoegen verschaft hebben, en die mij eigentlijk aanhaalden, daar het nu vreemde menschen
waren had ik er eerst wel bezwaar in, en dat liet ik hun ook eenigsints voelen, maar verder heb ik
met Jeanette half schertsende een vriendschaps contract gemaakt waarin wij bepaalden in hoe ver
wij met elkander zouden omgaan en dat strekt zeker niet ver; wij laten elkand. al heel vrij, maar
het eind was dan dat wij er dan ook rond voor uit zouden komen dat wij met elkander omgingen,
maar toen ik gemerkt heb gijlieden er tegen waart heb ik het niet drukker gemaakt, want de
gepasseerde zomer ben ik er niet veel aan huis geweest; al wat ge verder schrijft ben ik volkomen
met u eens, ge zegt niet anders dan ik denk, over kleine diensten, over dat andermans goed is
gek, enz. enz: ik zou daarom denken dat ge mij hier en daar niet genoeg vat, maar dat doet er ook
eigentlijk niet toe, ik stel mij veel geluk in 't vooruitzigt voor, want lieve Hugenholtz ik wil mij
beteren – tot nog toe beantwoord de brief nog niet aan het doel, ik wenschte dat het meerder was,
maar het is verkeerd, ik moet mij buigen, en ik doe het nu ook, ik geef mij aan uwe leiding over,
maar ik weet niet waarom het niet gemakkelijker gaat dat neemt ge immers niet kwalijk, nu ben
ik ook geheel besloten en dan zult ge <-> terdeeg de hand aan mij houden, moet ik dan voor het
tegenwoordige iets veranderen? nu wat anders – ik dank Cato hartelijk voor haar beide brieven,
tegen de 20ste hoop ik alles in eens te beantwoorden. Is papa en ook gij beide niet diep getroffen
geweest over het verlies dat Neef en Nicht Stroïnk geleden hebben, vind ge dat niet ontzaggelijk
beproevend, twee zulke voortreffelijke jongens, Neef Bruins van Schraveland die thans bij oom
Ledeboer gelogeerd is, sprak er zoo even nog van, Nicht S: is zeer bedaard. Het kindje te Graft is
niet beter, ze vrezen er voor, Let schrijft toen het eerst ziek wierd en het zich liet aanzien dat het
sterven zou stelde ze zich voor dat een engel het kwam halen, en toen zou ze zóó en gerust
hebben meegegeven, maar toen het eerst weer beter wierd, en nu op nieuw weer instort, nu is het
erg. dat zult ge wel voelen kunnen.
Zondag is hier in alle kerken gecollecteerd voor de ongelukkige door de watersnood en de som is
te zamen f 7800, behalve de f 500 voor de gewone collecte.
Voorleden week ben ik op taal en dichtkunde geweest, de Heer Bosscha hield de lezing over de
invloed die de muzijk bij de grieken had op alles wat ze ondernamen. Dichtkunst enz: Zeer mooij
alles kiesch juist en intressant gekozen / naar mijn oordeel / nu moet ik het hierbij laten de brief
moet weg groet Papa en Cato aan Papa schrijf ik gelijk met Cato vaart wel, en geloof dat ik
gaarne zijn wil uw raad volgende en liefh. Zuster Letje -

103. (Leiden) 1 Febr. 1825. Constan Tydeman aan zijn nicht Jans.
De nacht tusschen 31 J. & 1 Febr: te half 5. –
Lieve Jans. Daar zóó over een half uur is mijn vader ontslapen; hij heeft in 't laatst veel & zwaar
geleden. heden avond om 9 zeide hij, waarom spannen de Doctoren niet zamen om mij te laten
sterven; toen zei Ma, Zij die geloven haasten niet, & Pa weer, Schatje, je hebt gelijk. De laatste 4
uur is 't ontslapen zacht en stil geweest: maar nu nog iets daar ik niet genoeg voor danken kan: op
't laast heb ik Pa zoo trouw opgepast dat toen hij gisteren afscheid van mij nam hij mij zeide, Dag
lieve Constan, je hebt me zoo best opgepast, dat ik hoop dat God U daarvoor zegenen zal. Dag
lieve Jans. Groet ook tante Mie Jaane &z &z.
Constan.

104. 3 Febr 1825. Van Affelen aan zijn schoonzoon en dochter. Geadresseerd: Den WelEerwaarden
Heere P.H. Hugenholtz, in handen.
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Zeer geliefde Zoon en Dochter
Bij den ontvang van Uw lekkere stokvisch, heb ik gevraagd of ten uwent alles wel was. Het
antwoord ja, stelde mij gerust, en nu hoor ik van onze juffr. dat Hugenholtz een zinking op het
oog heeft. Ik deel hartelijk daar in, mits dat ik mijn gezigt behoude, want Cato heeft zoo lief en
fraai daar voor gezorgd, met de kap van de lamp, dat het jammer zou zijn, wanneer ik er geen
gebruik van kon maken. Ik wil u revenge geven: ik heb het in mijn linker been, deel hier in even
zoo hartelijk met behoud van het gebruik van Uwe beide beenen, en neem mijn hartelijke dank
aan voor de kap en de stokvisch met de verzekering dat ik geheel ben Uw liefhebbende vader
Van Affelen.

*105 7 April 1825. Letje Van Affelen vanuit Rotterdam aan haar zuster Cato in Doetinchem.
Tot nog toe lieve beste Cato heb ik nog maar geen oogenblik gehad dat ik aan u heb kunnen
schrijven, niet dat het onophoudelijk zóó druk geweest is, maar men moet den gantschelijken tijd
maar met en voor Tante Saar leven, haar Ed verliest zooals ge denken kunt veel aan grootmoeder,
het geeft haar zulk een leegte in de tijd en huis, ik heb nog veel bezwaar hoe het in ’t vervolg
gaan zal, tante heeft regte goede voornemens omtrend het alleen wonen, maar ik vrees het niet
lukken zal; er is nog niets bepaald waar ergends, maar denkelijk zal haar Ed het eerste halfjaar uit
logeren gaan en heeft dan ook het plan bij u te komen.Bert zal zeker veel van alles verteld
hebben en al is alles niet in eens voor den dag gekomen ge zult dan wel door vragen enz. veel
van hem vernomen hebben. Ik ben blij niettegenstaande de ledigheid in huis hij te D[eutichem]
is, dit zal papa veel opbeuring geven117. Het sterven van grootmoeder geeft nu reeds eene groote
verandering en haar gemis, vooral voor de huisgenoten geeft treurigheid, al was haar Ed
tusschen-beide onpresent, er waren evenwel nog veel ogenblikken dat men veel aan haar had, de
laatste nacht had zij het zeer benauwd en riep den gantschen tijd door, kom toch, gauw dan, o
mijn vriend /de dood/ kom toch; het sterven zelf was onmerkbaar, de Ooms en Tantes waren er
bij, maar ik dacht, wat staan de menschen in een nietig daglicht bij een sterfbed, het is zulk een
droevig denkbeeld dat men zoo iemand niet kan helpen sterven, maar tegelijk zoo nuttig omdat
men zoo regt zijne geringheid voelt. De brief van Hugenh[oltz] heeft uitnemend veel genoegen
gegeven, die is wat dikwijls gelezen en herlezen, de dag van begraven is ook heel genoeglijk in
zoo ver het genoeglijk heten kan, afgelopen; terwijl de ooms en neven naar de kerk waren, las
tante Ledeboer een vers uit Van Alphen en toen ps. 68 vs 10 – er waren ook van de jongere
kleinkinderen maar alles liep even stil en goed af. Het was jammer oom Bram118 er niet bij was
maar zijn dochtertje Cato is heel erg ziek ik meen aan zenuwkoortsen zoodat het onmogelijk was.
Tante Waller is nu nog hier gelogeerd met Herman dat regt prettig is. Tante verlangd zoo
vreesselijk naar u dat haar Ed het nu haast niet langer kan uithouden Herman is een allerliefst
aardig kind, en dat ik niet gedacht had, Tante al heel gehoorzaam. Natuurlijk dat er tusschenbeide
wel eens en kleinigheid is, ge moet er ook weer niet een te vol-maakt denkbeeld van hebben.
Betsy word ook een lief meisje – gisteren bij Tante v. Rossem zijnde hoorde ik gij niet heel wel
waart, ik verlang er iets naders van te hooren, en dat Frits gespeend wierd, als ge eens een
ogenblikje hebt wilt ge dan eens aan mij denken? Of liever aan tante Saar als ge wilt die verlangd
zoo zeer naar een brief van u maar ik heb tante al zoo veel mogelijk beduid dat ge wezentlijk
geen tijd hebt en dan ’s avonds te moe zijt – en die geloofd dat ook.
117

Vader van Affelen heeft de laatste maanden van zijn leven – hij stierf op 29 juni 1825 – doorgebracht in Doetinchem bij
zijn dochter Cato en haar man Ds P.H. Hugenholtz. Ook zijn zoon Bert was daar toen een tijdje in huis.
118
Abraham Ledeboer (1780 - ?), een jongere broer van Letjes moeder.
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Zaturdag heb ik bij Ds van den Ham in de voorbereiding geweest en Zondag met nog zestien van
de famille, ook bij v.d.H., aan de bediening, dat beide regt mooy was, en ’s middags bij Ds de
Jong die ik nooit dacht zulk een Christelijke en heerlijke preek kon uitspreken. Paasch-maandag
ben ik naar Krimpen geweest daar Hoog bevestigd wierd door zijn vader, het was er stikkend vol,
veel famille doch niemand van de Tantes dan Tante Antje, ik ging met oom Dammis119 Trui Huet
en Pauw, heel plaizierig. De preken hadden algemeen voldaan. Oom B. zegt de oude man was
deftig en de jonge man liefdrijk. De texten waren, ’s morgens het eind en begin van een vers –
Een ander Evangelie daar er gen ander is, en ’s middags – ik predik u Christus de Kracht Gods en
de Wijsheid Gods - er zijn 22 ds geweest maar ik kende er bijna geene van. Let Hoog was er ook
maar bleef bepaald boven, daar zij zwak is. Zoo zij u nog niet geschreven heeft moet ik u zeggen
dat ge haar heel veel plaizier gedaan hebt met uw brief het is maar goed zij nu te Krimpen is, het
is daar regt lief het huis en een redelijke tuin ligt aan de Lek, waar zij een mooi gezicht hebben,
en nu het voorjaar aankomt denkt men het haar veel goed zal doen; zij is anders niet te veel
bedroefd geweest over haar kindje, maar zoo iets blijft toch knagen dit zult ge zelf weten120.
Ik heb het nu eenige tijd ook niet gemakkelijk gehad, dat was ook veel de rede dat ik niet eer
schreef en het is toch geen gerustgesteldheid noch voor de ons omringenden noch voor onszelven
wanneer men zich niet kan meedelen, en ook het helpt mij niet, want omdat men mij nog wel
eens zegt ge moet u meedelen heb ik met Trui veel gesproken en die gaf mij ook genoeg kracht
weerom maar het wierd er niets beter van121 in tegendeel ik was nu zoo lang aan grootmoeder
gewend, en ge kunt u haast niet voorstellen hoe ik haar mis nu kom ik er weer wat meer boven
op, maar o! het was zoo naar gij zult het ook gevoeld hebben denk ik – Tante Saar en ik gaan nog
al eens uit maar ook dat was in ’t begin naar. De gezondheid van Tante Saar is tegenwoordig ook
niet te best, zij heeft veel hinder van pijn op de borst, slaapt s’nachts weinig – het kon met mij
ook veel beter wat het eerste aangaat, doch slapen doe ik goed – maar de zomer komt aan en dan
gaat alles goed – heb ik u wel al eens geschreven dat Tante Mietje mij te logeren gevraagd heeft
als Trui trouwt, vind ge dat goed? Papa zal het u toch wel verteld hebben maar ge moet toch niet
denken dat als ik zoo van uitgaan schrijf, dat ik niet naar uw verlang want ik ben juist bang dat
dit het wezen zal dat mij hindren zal, daar het nu al een hele tijd is. Ik heb Ds en Juf. Hugenholtz
toen die hier waren niet veel kunnen ontmoeten, het speet mij zoo dat ik Jans en Jane ook zoo
weinig zag; Gonne Snel is weer naar IJsselstein vertrokken, ik heb een dag naar Messchart
geweest toen zij er was, met Door engels en v.d. Hoop, die tante van Door, die er in huis woonde,
is voor een dag of twee overleden, zij zullen hier veel aan missen. Nu lieve Cato, wensch ik u al
het nodige, groet Hug: kus Reinhard, en Bert moet maar ons schielijk weer schrijven hoe het met
Papa is, die ge ook van mij groet – vanavond komt Juf. V.d. Ham en Bartje Schuller hier, dat is
prettig de Ds is naar Ijsselstein. Vaart wel en denk veel aan u, letje.
- Tante Waller verzoekt mij te vragen hoe het met W. Strube is of die nog te Amsterdam komt,
en Bert moet eens schrijven juist de datum dat Frits geboren is en hoe oud Hug. is.
---------------------------

V
119

Dammes Ledeboer ( 1771 – 1841) ook een jongere broer van Letjes moeder.
In october het jaar daarvoor was het eerste kindje van Cato op 4-jarige leeftijd gestorven.
121
Zie ook brieven 101 en 102, waarin Let zich verweert tegen het verwijt van haar zwager dat ze nooit iets over zichzelf
zegt en dat haar levenswijze te wensen overlaat – een uitvloeisel van de spanningen die er waren opgetreden toen Let daar
eind 1824 een tijdje in huis was om te helpen. Er was toen een verwijdering ontstaan tussen de zussen die ook in deze brief
te merken is.
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106. Leiden, 1 Oct. 1825. [Gelukwens van de weduwe H. Tydeman aan een niet genoemd nichtje
van haar als antwoord op de kennisgeving van nichtjes aanstaande huwelijk.
Heel kort briefje.]

*107.
(Leiden) 18 Decemb. 1825. Wed. H. Tydeman – Hugenholtz aan haar broer P.
Hugenholtz [ Een brief en een klein uitgeknipt stukje brief dat kennelijk uit een andere brief
afkomstig is]
[Felicitaties met zijn volbrachte werk te Odijk. Goeie beste brave Piet (P’s zoon P.H. Hug.) goedsmoeds
naar Harderwijk. Er is sprake van dat Hermanna uit Leiden weg zal gaan naar den Haag, maar er is nog
geen huis, en haar gezondheid laat het niet toe . Constan wordt even genoemd.]

108.

Leiden 13 Jan. 1826. Wed. Hermanna Tydeman – Hugenholtz aan haar broer P. Hugenholtz.
[Voornamelijk over financiele zaken en over haar kwalen.]

109. Leiden, 13 Maart 1826. Wed. H. Tydeman aan haar broer en zuster.
Waarde Lieve Broeder en Zuster! nou zie ik was er wat van uit, z'oon present op mijn jaarigen
dag! – zie 't was dan om op er op te staan kijken, het Lamsboutje, de chinaasappelen, de
vriendelijke hartelijke briev daar bij. zie 't was dan alles om een ziek mens te verkwikken, - ik
ontfing die dag meer versnaperingetjes van tulbandje, banket etc: maar daar proev ik niets van,
maar 't Lamsboutje ziende, zeide ik o, daar eet ik een stukje van. en een appelchina toe, - ik deed
't ook, - met smaak, maar helaas! het kwam alles weerom, en ik was doodsbenauwd, zo dat ik
s'avonds om 7 uur nog om den Doctor zond, 't was de eerste maal niet ik die kunsten deed, ik was
weer in die gekke benauwde draaï, van misselijk zijn en vomeeren, wijd het dus niet aan Uw liev
present, o neen! 't was maar kwalijk geplaatst in mijn maag. – ik had het die niet moeten
toevertrouwen, daar was het te Edel voor, etc: etc: lang genoeg over een nare maag, miserable
ingewanden gep[r]aat, zo: - wat anders nu is onze kostelijke San in de Rust!122 – ik misgun haar
de ruste niet, zij is verlost van veele lijdens, en beproevingen, - maar daar is een aanzienelijke
Balk uit dat gebouw weggevallen, wie zal Brouwer onderschragen! – en met Hein heb ik diep
meelijden, zij zal bitter bedroevd zijn, - zij leevde, werkte, en dagt, door, onder, en in San, nu zal
zij zig zeer eenig vinden123. – ik heb gisteren eerst na M:Sluis geschreeven, ik kon niet eerder,
om dat ik ziek was. – anders had ik ook uw briev eerder beantwoord, - Trui is 14 dagen na den
Haag geweest, en ik heb mij overwerkt, de dood van de kostelijke San heevt mij zeer getroffen,
hoe 't zij ik heb een nare 14 dagen doorgeworsteld – en wat nou mijn ziel belangt, die is verre van
welvarende te zijn, in dit deel heb ik reeds lang gezugt, en zwoeg nog onder een zamenloop van
kwalen, en o dat ik mij tog onder die Groten Geneesheer mogt begeeven, die mij alleen helpen
kan, - op dit ogenblik is mijn ziel koortzig, geraakt, waterzugtig, ik heb geen eetlust, en voel
ongeneigdheid zo wel tot voedzel, als tot geneesmiddelen, - o hoe diep, en ongeneeslijk moet
mijn kwaal zijn, zo veel voorregten, zo veel arbeids, en nog niet wijzer, of beter geworden! –
groet uw vrouw hartelijk voor mij, zeg haar 't hier 't land der ruste niet is, zij zal eens komen daar
122
123

Hermanna’s zuster San , getrouwd met Ds Brouwer te Maassluis, was op 8 maart overleden.
Hein heeft later de zorg voor Brouwer op zich genomen. Zie brieven 134, 137.
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't oog niet meer duister, 't verstand niet meer beneveld, en 't harte niet meer verhard zal zijn. –
allen kostelijken voorspoed zij uw kinders op haar togt na Harderwijk toegebeeden124, met
herstelling der gezondheid. 't gaa uwe kinders in 't stille Odijk125 wel. – Merens gaa lange in
vreede uit, en in, en worde bewaard voor aanstoot, of vallen, - Hartelijke groete aan alle, ook
Mietje niet te vergeeten. – ik blijv geheel en al Uw dankbare Hermanne.
Ja Broertje! ik wou dat ik je al in mijn nieuwe huisje naast mij zag zitten!! ---gij zult nu wel zo goed zijn Merens, en Catoo deze mee te deelen, ik kan zo druk niet schrijven,
en ik vind het deur liev van hun. –
---en nu is Letje v:d:Ende ook in de rust! – 't is mij als een droom ik hield zo veel van die beide
menschen; God die Goed is zorge in genade voor de Weezen.-

110. Leiden, 27 Nov. 1826. Hermanne Tydeman – Hugenholtz aan haar familie n.a.v. het overlijden
van haar nichtje Jane.
Lieve Broed. Zustr Neeven! Nichten!
Og wat zal ik schrijven! De nietigheid van mijne vertroostingen gevoel ik zo, ik ben zelve zo
getroffen! zo benauwd om uwent wil, geen ogenblik zijt ge uit m'n gedagten, ik loop mijn kleine
huisje rond of zit op mijn stoel al mijmerende ( - )
-Constan, Willem en Thilde verzoeken hunne hartelijke groeten en deelen zeer in uwe droefheid.

111 Winter 1826/27?C.G. Hugenholtz – van Rossem aan haar kinderen
Deze brief is waarschijnlijk geschreven in de winter van 1826-’27. Bergsma heeft tijdens het schaatsen
een of andere aandoening opgedaan; Jans helpt uit in Bunnik, waar hij woont. Er is geen sprake van haar
e
zuster Jane – Bergsma’s 1 vrouw die in 1826 overleed – noch van Chris Cazius, met wie hij in 1828
hertrouwde. Zijn zoontje Willem wordt evenmin genoemd, maar die zal in deze interim periode wel onder
de hoede van zijn grootouders Hugenholtz geweest zijn.

Lieve Kinderen.
O wat zijn wij nu blijde dat God zoo genadig zorgde daar wij niet zorgen konde dat Jans nu juist
te Bunnik is daar zij nu ter hulpe en opbeuring is – Tremeny zeide mij het in vertrouwen – die
zeide dat het hoogstwaarschijnlijk door de fijne ingeademde lucht door het schaatzen rijde
gekomen is dat dit eene groote gerustheid is dat er aanleiding toe geweest is dat Bergsma zich er
toch niet over bekommeren moet want dat zoo iets dergelijks veel meer gebeurd als men wel
weet en door vermijden van al wat schadelijk is en een nauwgezet dieet gelukkig herstellen kan.
– wij vraagden hem eens wat hij er van dagt om met een gemakkelijk rijtuig eens hier te komen
daar het hier toch meer afleiding en gezelschappelijker is hij vond daar geen bezwaar in mits het
geene scherpe koude of zeer buiig winderig weder was. als er geene gelegenheid is om ons
Maandag tijding te zenden mocht ge maar eens iemand zenden wij vinden het zulk een dankstov
dat Bergsma zoo wel is dit is ook zeer geruststellend. ik had gezorgd om hem molsla te zenden
om dat ze nu niet kan gezogt worden ik zond nu al wat wij hadden, de geele knollen zijn geschikt
124
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P.H. Hug. en C.C. Hug.-v.Affelen.
Jane Hug. die getrouwd was met Ds Bergsma. Zij zou dat jaar nog overlijden.
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om gesnipperd te eten Mie kan ze ook niet heel veel meer krijgen die witte zijn goed met
aardappeles ik zend scherseneelen om dat die zoo heilzaam voor de borst zijn – zende gortemeel,
fermiselli en bruine en witte sago dat alles is zeer goed en voor soep en voor s'avonds te eten,
maar voor s'avonds moet de sago er in alle gevallen lang weeken en zeer langzaam hitten – de
bouljon moet ge bij zonder maken de Zago eerst gaan en dan nog een uur op met wat bouljon –
de fermiselli doet Gijsje ruim een uur in de bouljen – zoo ge wat nodig hebt zend er dan maar om
ik zend beschuit en knappers omdat Bergsma nu geen kaas mag eten zou hij gerookt vleesch of
zoetenij eten. Morg. zal ik het bezorgen. Gij kunt te Bunnik wel een haan kopen die is ook zeer
goed voor soup niet lang hitten en het vet er af –
Wat is het g... dat wij met een Almagtige Goedertieren en ontfermend God de toevlugt mogen
nemen die ons daar toe genadige vrijheid geeft en ons om Jezus wil h... ...dde en helpe wij
blijven aan U denken voor U bidden doe dat ook voor ons ook van
Uwe hartelijk liefhebbende Moeder.

*112 Amst. 15 Maart 1827. Wed. W. Broes aan haar nicht Mej. Hugenholtz.
De familierelatie tussen de weduwe W. Broes en Maria Broes, de vrouw van P.H. Hugenholtz sr. is me
niet duidelijk. Evenmin, waar "Mej. Hugenholtz"thuis hoort in de stamboom.

[Mej. Hugenholtz heeft de Wed. W. Broes om een boekje gevraagd dat Mevr. Broes geschreven
heeft. Deze heeft nog maar twee exemplaren, maar wil er toch wel een afstaan. "Hierdoor", zegt
de schrijfster, "heb ik nog aangename kennis gemaakt met een bloedverwante welker vader mij te
meer bekend was van den academietijd, en op wier beide moeien, de lieve Ant en de waarde
Hermanna ik hoogen prijs stelde." ( - )
"wil ook mijne groete overbrengen aan den waarden Moltzer, en aan Jufvr. v. Slochteren, de
dochter van den man, reeds van het jaar 1788 mij bekend, en wien ik zeer hooge achting toe
droeg."]

113 "Juny 1827 te Rewijk ontvangen": "Moeder"(C.G. Hugenholtz – v. Rossem) aan haar kinderen.
[Een zeer slecht leesbare brief over allerlei huiselijke zaken en bezoekjes]

114. (Utrecht) 16 Febr. 1828. P. Hugenholtz aan zijn dochter Jans.
[Een kort briefje aan Jans die weer eens bij iemand oppast. Small talk.]

*115 Utrecht, 30 Aug. 1828. P. Hugenholtz aan de kinderen in Rotterdam. Het tweede deel van de
brief is gericht aan Jans, en geschreven door haar zuster, wrsch. Mie.
Hartelijk geliefde Zoon en Dogters!
[ Schr. bedankt voor de goede wensen met zijn 62e verjaardag; hoe die gevierd is; hij zelf is
beterende; hoe het staat m.d. gezondheid van diverse familieleden; 'kerknieuws']
"Hartelijk danke ik ook de lieve Reinhard voor zijne wensche voor mijn geluk! Zijne verdere
voorspoedige opgroei, toeneming in beleefdheid en betamelijke vrijmoedigheid en kundigheden
en ijver moge zijne grootouders en ouders verblijden! Kus hem hartelijk van mij."
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Beste Jans!
Doordat Cris hier heeft thee gedronken, en zij hier nog al lang gebleven is, kan ik nu niet zoo
veel schrijven als ik gehoopt had, te meer daar ik om 7 uur nog eens naar Peuvau zoude gaan.
Ket is vrijd. in de stad gekomen, en gaat morgen weder heen. Peuveau heeft voor 't eerst in zijn
leven de anderdaagsche koorts, en is er maar 't naarst over, dat hij nu niet zelf preken kan,
evenwel hij is zoo, dat hij op de goede dag uitgaat.
Het deed mij zoo veel plaizier dat er Vrijd: een brief van u kwam het was zoo raar zoo niets van
u, en gij ondeugd, hebt mij niet eens geschreven wat of wij Vad: geven zouden, en ik had er heus,
door alles wat ik te doen had, niet om gedacht voor dat B: het mij Dings: avond herinnerde, ik
heb het Vader maar eens gevraagd, en nu hebben wij Vader een pas uitgekomen boek, van de
broer van Do: Cortius gegeven waar het eerste deel nog van volgt, dus daar heb ik op getekend,
het heet "Handleiding tot de kennis der openb:" of zoo - Maand: morgen, nu heb ik nog een klein
poosje tijd, - eer ik het vergeet, als Tante dat zoo doet, met die boterpot, dat is best naar Moeders
zin; hierbij de zalv voor Kee Vink, er staat 8 st: op, die zal zij hoop ik terug geven.
Dond: is goed afgelopen, Saar zal er u veel van vertellen O, ik miste u zoo vooreerst vooraf, want
hoewel Saar mij vooraf zoo wat hielp, kwam het niet bij u, en voor 20 menschen, dan weet gij is
er nog al zoo iets, ook toen ze er waren gaf het mij zulk een naar gevoel, Van Oordt zeide het ook
nog; van de categ: hebben wij van geel verlakt gekregen, eene sonnemand, twee hommeltjes, en
twee kastanje vasen, hoe jammer van geen kleed, niet waar, van de meiden, Evertje ook, twee
groote vijgenboomen, en een lief klein potje, en van Merens en Saar twee lieve souvenirs en van
Stevens en Cato, eene taart. Kitty is al eens even hier geweest, zij is regt vriendelijk, op Klaas
lijkt zij niets, haar uitterlijk heeft veel van de kinderen bij Hangen.
Toen ik laatst met de Maarsm: te Zeist was, ben ik met Vader bij de Kramers geweest, die
allerhubst waren, en even of wij lang elkander gekent hadden zij hebben verzocht, of ik eens
zoude mogen komen, de eene dag met de Dil: dan eene nacht blijven en dan de volgende weder
heen. dat heb ik hoop dat Moeder zal willen hebben, als gij terug zijt; Saar is ons waarlijk goed
bevallen, zij is veel minder bij de hand dan ik dacht, regt goed voor huis zij was ook zoo lief voor
Va: en Moed. het zal mij leeg zijn, zoo twee minder; zij komt vast eens gaarn bij u, wanneer
komt nu Kee Vink, dat moet gij mij schrijven als gij het precies weet, om Mekoo die ook hier
komen wilde.
Nu eens over uwe terugkomst, wij vrezen dat Led: het Hug. niet zal toestaan, om van huis te
gaan, hoe gaarne wij het hem gunnen; evenwel naar Woud: nog eer dan naar Hard: als dat
gebeurd dan komt gij daar mede maar anders, Frank: gaat Woensd: naar Delft, en komt ook te
Rot: hij blijft eene Zond: uit, dan kunt gij daarmede terug komen, maar dan moest gij denkelijk
of misschien eene nacht te Delft bij Jansen logeren, dat zou hij dan wel maken dat gij weet,
schrijf ons dat eens gaauw, vind gij niet, dat gij nu rustig hebt mogen blijven; ik verlang nu regt,
er moet zoo veel besproken worden.
Nu beste! Groet Hug: en Cato heel hartelijk, daar is het rijtuig, dag beste!
116 Rotterdam 3 October 1828. Brief van C.C. Hugenholtz v. Affelen aan J. A. Palm126.
De brief geef wel dag en maand maar niet het jaar van schrijven. De schrijfster reageert echter op een
brief van J.A.Palm waarin hij haar inlichten heeft gevraagd over de groentijd – zij zegt er niets van af te
weten. In een brief van 19 november 1828 (nr 118) feliciteert ze hem met het aflopen van de groentijd,
waardoor het duidelijk is dat deze brief in de maand daarvoor geschreven moet zijn.

Waarschijnlijk berzorg ik u eene teleurstelling beste Adriaan, gij hoopt welligt op een brief van
Hugenholts en nu krijgt gij er slechts een van mij, toch beter wat dan niet nietwaar. H. heeft het
126

Uit latere brieven van J.A. Palm valt op te maken dat hij uit Ceylon waar zijn vader zendeling is naar Nederland is
gekomen om in Amsterdam te studeren. De Palms waren kennelijk goede vrienden van de Hugenholtzen.
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tegenwoordig zoo heel druk met het doen van huisbezoek enz. dat het hem dezer dagen
onmogelijk was om te schrijven, uw brief deed hem regt veel pleizier, en hij heeft zeker plan
denzelven binnen kort te beantwoorden, het spijt mij maar dat ik u nu zoo weinig kan zeggen
aangaande hetgeen gij gaarne wildet weten, maar nooit groen geweest zijnde is dat bezwaarlijk,
trouwens gij moet niet denken dat ik er mede spot, maar gij kent mijn verregaande afkeer van dat
soort van plagen ( - ) Ik zou nu zoo gaarne eens weten hoe gij thans te moede zijt, en eigentlijk
wilde ik nog liever dat gij hier in het maaskamertje bij mij zat, ik heb straks alleen thee
gedronken en dacht toen was Adriaan nu bij mij; en nu is het thee goed opgeruimd, en kon ik nu
met u praten dan ging ik weer druk aan mijn japon naaijen, welligt beschouwd gij dat als meer
gewigtig dan kousen stoppen, maar nu moet ik mijn werk ter zijde leggen, er is nog eene rede
waarom ik liever wilde praten dan schrijven en deze is, dat ik hoofdpijn heb, ik schrijf dit toe aan
een bruiloftspartij waar wij woensdag geweest zijn ter gelegenheid van het huwlijk van Ceetje
Vink en de Heer Lans, er waren 56 menschen waarvan ik er weinigen kende, wij zaten van 5 uur
af tot half twaalf aan tafel, hoe pleizierig niet waar? Om drie uur waren wij er reeds heen gegaan,
en om half één kwam ik dood moe 't huis, 't geen ik grotendeels door verveling moet geworden
zijn, want ik heb bijna aanhoudend gezeten, maar ik wil mij nu niet in de herinnering nog eens
verveelen, eene zoodanige partij is in de week voor het avondmaal niet verkieslijk, niet zoo zeer
om de afleiding of verwildering, wanneer het soort van vermaak zoo weinig in onzen smaak valt,
hebben wij daarvan minder gevaar, maar omdat ons ligchaam zoo ligt minder wel wordt en
daardoor onze geest ook minder helder. en levendig. maar terwijl ik het schrijf, beste Adriaan
gevoel ik dat ik met zekere zelfvoldoening mijne koelheid en traagheid aan die bruiloft toe
schrijf, en hoe menigmaal was ik de gansche week voor de bediening rustig 't huis terwijl ik met
even weinig belangstelling aan de plegtigheid die ik hoopte bij te woonen, dacht - ach neen niet
buiten ons maar in ons is de bron van alle kwaad en van afkerigheid van God ( - )
Nu is het even tien uur, en wij hebben reeds gesoupeerd, ik wilde deze brief nog afschrijven, bij
leven en welzijn heb ik morgen nog al veel te doen. ( - ) Hoe weinig wij op onze gezondheid en
op ons leven kunnen rekenen, zagen wij nu weer aan de jonge Professor Clarisse, toen wij dezen
zomer bij Neef Ledeboer aten, met het zendeling genootschap, zat ik naast hem aan tafel ik had
toen om de anderen dag de koorts en hij was volmaakt wel, ik kan het mij nog niet voorstellen
dat hij dood is. Wij zouden zeggen voor zijn vader is dit verlies onoverkomelijk, behalve de
jongste zoon van de oude Profes. Clarisse (die goed moet studeeren) was deze de eenige van zijn
kinderen waaraan hij waarlijk genoegen beleefde, en die eenige waarop zijn hoop was gevestigd
die hij als 't ware bij zijn dood, zijn werk kon overgeven, die veelgeliefde zoon sterfd ( - ) [ Is nu
moe en gaat slapen]
Zie zoo wat is die rust toch weldadig nu ben ik weer geheel frisch, maar had ik gister avond
geweten wat mij boven 't hoofd hing dan was ik zeker zoo spoedig niet ingeslapen, van morgen
ontvingen wij een brief van Utrecht met bericht dat Augustini tegenwoordig daar in een logement
was, en zeer verlangde dat wij de tijd van zijne komst bepaalden, wij moeten het nu spoedig
doen. Jans en Mie waren nu weer geheel met medelijden voor hem vervuld, ik kan mij nu – [ het
laatste stuk van de brief ontbreekt].

117 Rotterdam, 4 Oct. 1828. C.C. Hugenholtz-van Affelen aan J.A. Palm.
Adres: Den Heere J. A. Palm
ten huize van den Heer Prins, kostschoolhouder
op de Prinsegragt bij den Amstel
Amsterdam.
[Alleen het laatste stuk van de brief is bewaard gebleven]
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..reeds zoo levendig mijne telkens afwisselende gemoedsgesteldheid omtrend hem voorstellen, ik
ben blij dat het weder nu minder gelegenheid geeft tot wandelen maar ik mag nu niet langer
schrijven dag Adriaan. Zijt maar goedsmoeds, en denk tusschenbeide eens, als wij eenige weken
verder zijn dan ben ik dat al weer door, zulk soort van verdriet hoe onaangenaam op zich zelve is
ligter te dragen, omdat het geheel voorbij gaat, het laat geene sporen achter – maar droefheid die
zo ons bij de herinnering even smartelijk valt en op den duur zulks blijft ja die is zwaar127. wij
hebben zeker van beide wat noodig groot en klein verdriet mogt het ons maar vormen voor den
Hemel dat geve God u en mij.
Ontvang hartelijke groeten van Hug. Reinhard heeft na uw vertrek nog niet aan u geschreven
anders deed ik er de brief bij, schrijf mij eens spoedig en geloof mij altijd uwe hartelijk
liefhebbende vriendin, C.C. Hugenholtz

118 (Rotterdam), 19 Nov. 1828. C.C. Hugenholtz – v. Affelen aan J. A. Palm, als hierboven.
[drie vellen papier, samen opgevouwen; 1 vel met aan een kant het laatste stuk van een brief en aan de
andere kant het adres en datum; dan 2 vellen aan beide zijden beschreven die blijkbaar van andere
brieven afkomstig zijn. Het blad beginnend met "van Adrichem van Zierikzee" is uit een brief die volgt op
die van blad 1 (zie de verwijzing naar de Cardiphonia van Newton in beide brieven); het blad beginnend
met "daar gij zeker vreemd van zult opzien" is uit een brief die daar weer op volgt ( Reinhard heeft u een
brief geschreven / Reinhard is verrukt met uw antwoord).

(1)
...wij om zoo veel van het voorledene, en genieten zoo regt van daag moeten wij zamen bij
Stemberg gaan eten ik moet voor die tijd nog een visite gaan doen bij de Heer en Mevrouw
Mackay, daar heb ik nu niet zo veel lust in als gij doorgaans in uwe visites hebt. Mietje zit zoo te
praten dat het schrijven mij moeijelijk valt, en toch kan ik sederd eenige dagen zoo slecht
schrijven, ik weet niet hoe het komt maar het ontbreekt mij telkens aan stof. gij moet mij maar
eens een lange brief met veel vragen schrijven nu krijgt gij zeker antwoord want ik geloof dat al
mijn fonds op is, over de preken zou ik u nu nog wel wat kunnen schrijven, maar dat duu[rt --] te
lang, zondag middag hoorde ik v.d. Ham met ontzaggelijk veel genoegen over onze vader die in
de hemelen zijt Hug. preekte 's morgens over de koperen slang die preek hoop ik wel eens te
zenden ik had daar veel aan – wij hebben ook van Aug: de Cardiphonia van Newton128 gekregen
die hoop ik dezen winter ook eens te lezen, ik heb nog uitgebreide plans, wanneer komt gij hier?
met Kersmis immers? Nu heb ik u nog niet eens gefeliciteerd met uwe ontgroening, die
moeijelijke tijd is al weer voorbij – maar daar is het al weer een uur, ach, 't is een nare brief maar
ik wil u toch iets van mij doen hooren Hug. groet u hartelijk gij weet hoe zeer ik ben
uwe zeer liefh. Cato.
(2)
..van Adrichem van Zierikzee eene vriendin van Cootje zij heeft ook te Zeist school gelegen,
welligt is zij nog een kennis van u. – van Struben hoor ik niets ik ben nieuwsgierig of hij met
kersmis nog hier zal komen, gij blijft immers nog bij uw plan niet waar! ik verlang ontzaggelijk
om u te zien en te spreeken, als student. – Hoe is het met Jetje Meijland, in langen tijd hoorde ik
er niets van, dit geeft mij hoop zij weer beter wordt. Gisteren ontvingen wij drie mandjes met

127

Zij doelt hier, denk ik, op het sterven van Reinhard’s jongere broertje Frits op 12 april 1828.
John Newton (1725 – 1807) een bekeerde zeeman/slavenhandelaar en een vruchtbaar schrijver. Zijn Cardiphonia kwam
in Nederland uit in 3 delen onder de titel Cardiphonia, of gemeenzame brieven: meestal geschreeven aan godvruchtige
vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht. Het 3e deel bevat brieven
geschreven aan zijn echtgenoot tijdens reizen buiten Engeland, o.a. naar Afrika. (Bron: Internet)
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bokking van Do Augustini en drie potjes anchovis, zonder een letter schrift, nu ben ik zoo bang
dat die gedeeltelijk voor iemand anders bestemd zijn.
Zoo ver lieve Adriaan schreef ik voorleden Zondag gij ziet steeds met dezelfde pen. Nu is het
Dingsdag morgen, nu moet gij toch niet denken, dat Hug: al die tijd is blijven slapen hij moest
Zondag middag op den doop zitten bij Do Gregoor en 's avonds zijn wij zamen bij Do v.d. Ham
geweest. Wij hoorden het 22ste vers van Heb:11 ik weet niet wat het is dat mij in de preeken van
Do v.d. Ham zoo boeit; ik ben aanhoudend in angst dat hij amen zal zeggen, ik geloof wel, en
tusschenbeide kon ik het ook wel hooren, dat men aanmerkingen op taal enz. maken kon, maar
met dat alles hoor ik niemand liever en Mietje Striek gaat het even zoo. Ik zou de man zoo
gaarne meer ontmoeten en dan eens vertrouwelijk met hem spreken maar daar toe heb ik bijna
nooit gelegenheid, of ik zie hem met meer menschen, of hij blijft maar een oogenblik. Dezen
avond moet Hug. weer preeken voor Adriani die naar Utrecht is, Stemberg gaat voor eenige
dagen uit de stad. Mietje Striek zit mij telkens uit het leven en de bekeering van Newton voor te
lezen, dit maakt mij het schrijven zeer moeijelijk. onlangs hebben wij dit boekje zamen gelezen
maar nu ontdekken wij met schaamte dat wij er zoo weinig aaneengeschakelt meer van weten
gebeurd u dat ook wel eens? Ik vind de manier van voorlezen van Augustini wel niet pleizierig,
maar wel geschikt om er veel van te onthouden ik had nu vast plan om de Caidiphonia van
Newton eens geheel te lezen die brieven aan zijne vrouw zijn zo lief.
Hebt gij ook binnen kort een brief van Mie gehad? vader is nog al ernstig ongesteld geweest, zoo
heel benaauwd op de borst en daarbij was zijn Ed zoo zwak het gaf ons wel zorg, maar gisteren
hebben wij weer een brief van vader zelf gehad, die was zeer opgeruimd: o ik wensch zoo dat
vader nog lang gespaard mag worden het zou voor Moeder en de Susters een ontzaggelijk verlies
zijn. het vertrek van de kleine Willem heeft hun allen zeer getroffen maar misschien heeft Mie u
daar wel van geschreven. Hierbij ontvangt gij een brief van Reinhard, hij heeft er zeker wel weer
een dozijn aan u geschreven, als gij tijd hebt zend hem dan eens een klein briefje want hij klaagt
steeds dat Palm hem geen antwoord geeft. Ik ben al weer zuchtende dat ik straks uit moet, al
weer een kraamvisite doen, in deze week heb ik het zeer druk ...
(3)
...daar gij zeker vreemd van zult opzien en wel dat Doctor Ledeboer geengageerd is met Coosje
van Oordt het doet mij regt pleizier, van het huwelijk van Hein hoord men niets meer het schijnt
geheel afgedaan te zijn en nu heeft de ziel het roodvonk gehad waardoor ik er in langen tijd niet
aan huis ben geweest. Met veel pleizier lees ik tegenwoordig Dunallan ik ben even aan het
tweede deel begonnen, met niet minder genoegen las ik les deux amis ook van dezelfde
schrijfster dit moet gij ook vast lezen, het is zoo overtuigend, door de helderheid waar mede de
waarheid wordt voorgesteld; gij zult wel weer wenschen beste Adriaan dat u wat meer helderheid
in deze brief was - maar mijn pennen zijn ook zoo treurig, en ik heb nu geen sterflijk mensch die
dezelve voor mij vermaakt ik heb verdriet in het schrijven – nu heb ik u nog niet eens bedankt
voor uwen lieve wenschen op mijn verjaardag; alleen vind ik het naar dat gij zoo veel betere
gedachten van mij hebt dan gij moest hebben. Zegt gij dit dan zoo maar of meent gij het
inderdaad, ik vrees dat het eerste waar is, mij dunkt gij kent mij toch reeds te lang en te goed om
u zoo in mij te bedriegen, neen Adriaan ik ben nog zoo rijp niet voor den hemel dat weet God het
beste die tot op de bodem van ons hart ziet; en die ook alleen in staat is die vuile bron van
ongeregtigheden te zuiveren, dit alleen geeft mij moed wanneer ik zucht onder het diep bederf
van dat boze hart. Nu heb ik in al die dagen niet zoo naar Hugenholtz verlangd als dezen morgen
dat gaat mij doorgaans zoo de laatste uuren vallen mij dan zoo lang – straks kreeg ik nog een
briefje waarin hij schreef dat hij met de diligence hoopte te komen en daarin schreef hij ook dat
Augustini uit de lucht was komen vallen, maar van daag weer naar Harderwijk vertrok. – ik heb
het vandaag innig koud en verlang naar het lieve voorjaar ik verheug mij in het vooruitzicht van
die verkwikkende zonnewarmte. Jufvrouw Bichon die gij zeker bij naam kent, is zeer ziek, men
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vreest voor haar herstelling; het zou een onberekenbaar verlies zijn, voor de armen. Do Adriani
heeft ook weer koorts gehad, maar wordt toch weer beter daar slaat het twaalf uur nu moet ik
uitscheiden hebt gij binnenkort iets van de Cramers gehoord? daar moed ik ook aan schrijven. –
Reinhard was zeer verheugd met uwen brief, binnenkort zal hij wel antwoorden, maar hij is
tegenwoordig nog al onrustig en houdt meer van loopende bedrijven nu dag beste Adriaan ik
wensch u bekwaamheid om deze te lezen maar ....

119 Rotterdam, 11 Dec. 1828. C.C. Hugenholtz – v. Affelen aan J. A. Palm te Amsterdam.
[Van deze brief is ook alleen het laatste deel, dwz. het blad met het adres bewaard gebleven. Mogelijk is
dit het vervolg op (2) van brief 118]

...de vorige ben ik nog al eens met Mietje 't huis geweest ik was toen minder wel, 's avonds zoo
koortsig en zenuwachtig maar dat is nu weer beter ik geloof hoe langer hoe meer dat de ziekte
meer in de ziel als in het ligchaam zit. Hug. heeft nu geen tijd hier iets bij te voegen, uw laatste
brief deed hem veel pleizier zeker zal hij wel eens spoedig aan u schrijven wilt gij bij
gelegenheid mijn hartelijke complimenten eens aan jufvrouw Jetje Cramer doen ik vrees zoo dat
ik haar nooit meer zal zien, ik kom nooit in Amsterdam, en ik geloof zij heel zelden hier. Zijt gij
ook binnen kort bij de Heer en Mevrouw Beaufort geweest, en rijzen zij ook in uwe schatting?
gij moet mij tusschenbeide eens iets van hun schrijven, ik geloof d[at?] ik zoo gaarne van hun
hoor door dat ik hun zoo jo[ng?] leerde kennen en toen veel van hen of liever van [den] Heer
Beaufort hield, Mevrouw ken ik minder. nu moet ik er uitscheiden Mietje zegt ik moet het
blaadje vol schrijven maar ik weet niet wat mij tegenwoordig bezielt, ik moet mij zoo bedenken,
gij moet maar geduld met mijne brieven hebben ik hoop dat er weer eens een tijd zal komen dat
het vlugger gaat. ik heb met St. nicolaas moeijelijke dagen gehad
het was mij nog zoo levendig hoe blij mijn Frits voorleeden jaar was maar hij zal nu toch wel nog
meer blij zijn, maar ik --- doch die dagen zijn alweer voorbij en komen niet weer – over dit
onderwerp kan ik genoeg schrijven maar dat mag ik niet. Dag beste Adriaan schrijf spoedig eens
weer aan uwe Cato

120 Rotterdam, 13 Maart 1829. C.C. Hugenholtz – v. Affelen aan J.A. Palm te Amsterdam.
[ Weer alleen het adresblad van een brief]

..want ik heb u nog niets gezegd van eene voorlezing die ik op taal en dichtkunde hoorde van
Professor van der Hoeven over de geestdrift van den kunstenaar, ik kan nu niet zeggen dat ik
daar zoo zeer mede was ingenomen met oneindig meer genoegen hoorde ik van Tollens een
vertaling van dat duitsche stukje dat ook in de almanack van het schoone en goede dat gesprek
tusschen een vader en zoon over de vergankelijkheid – wij hebben het nog zamen gelezen – dat
heeft Tollens overheerlijk vertaald en dat las hij die avond voor, zijn stem, en uitdrukking van
gelaat en houding is voor mijn gevoel onnavolgbaar maar nu geen woord m[eer] [doe] bij
gelegenheid mijne complimenten aan de [fa]mille Beaufort en Jetje Cramer. gij wee[t] dat ik
altijd ben uwe oprecht liefhebbende vriendin, C.C. Hugenholtz.

121 Bunn(ik), 23 Jun. (1829?). P. Hugenholtz aan zijn kinderen.
Hartelijk Geliefde Vrouwe en Dochters!
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Hoe zichtbaar is de hand der Voorzienigheid daarin, dat ik reeds zaturdag herwaarts komen kan!
ik hebbe medelijden met de lieve Mie V. Ross. en met U allen, die van zo veel genoegens
beroofd zijt; en hoop het spoedig ten besten zal schikken, vooral daar ik zie het een goed zoort is!
God zij het lieve kind nabij! misschien komt Neef Willem nu wel eens overvliegen; zondag
avond ten zes uuren gingen wij de weiden door naar Fraissinet, en 't huis komende hoorden wij,
dat Neef Schluiter met drie zijner Susters bij ons geweest waren een half uurtje na ons vertrek,
onze absentie speet hem zeer en ons niet minder, maar vooral spijt het mij, uit Utrecht uitgegaan
te zijn zonder bij Nicht V.D.L eene visite gegeeven te hebben, vooral ook, daar ik hoore, Lornse
er is, is er eenige mogelijkheid, doe hem dan toch deze mijne smart, en verzoek om verschooning
weeten.
Het is gisteren en heden zeer warm, misschien hinderd mij dat ook 's nachts, want de ruste is
afgebroken, en ook nogal hoest anders mag ik niet anders zeggen, of ik ben heel wel naar gelang
van de hitte niet heel slap, gsteren opstaande had ik in den bal van mijn rechter voet eene zwaare
pijn, zo dat ik er bijna niet op staan kon, en gisteren meest zittende hebbe doorgebracht, gister
avond hebbe ik het met brandewijn azijn en regenwater gewasschen en gewreven en bij het
opstaan heden morgen weder gelijk ik dan ook nu een weinig beter gaan, ten minsten er ten
vollen op staan kan. de repetitie daarvan zal, hoop ik, de beterschap voltooijen. B. had plan gehad
om mede tegaan naar Soest, maar daar er nu, vreeze ik, niet van komen zal, is dat weder in
zoverre goed, daar Koos J. gister zijn paard heeft laten halen, hoezeer hij wel een ander paard had
kunnen krijgen; 't zal mij vooral spijten, omdat ik nu Ulieden niet zien kan, nu ook dit is in den
weg der Voorzienigh., lukt het nog, het zal mij aangenaam zijn.
Woensdag wagte ik een drankje, want het is al leeg; inleggende papiertje bij Geelkerken te
bezorgen, die er van weet. over Pans-huizen: als Wallach, die in 't laatst van de maand komen
zal, komt, wees zo goed te zeggen, mijne tanden, hoop ik, nog wel een maand zullen zitten, maar
ik eene mondspoeling nodig hebben, die hij u geve, terwijl gij hem de ledige flesjes, die op mijn
studeerkamer staan, ter hand stelt.
Cris is heden pijnlijk, ligt op de canapé, is anders welvarende, ik kan daar zoms voor schrikken,
als die pijnen erger en eens weeën wierden, waar moet het mij dan heen? Nu, God zal zorgen.
Moeder blijft op 't stuk der graven danken; groet hartelijk de beide Mietjes, God zij met hun! in
Uwer aller liefde en voorbede beveeld zich Uwe UWEd in liefde aan U denkende ..?.. en Vader
Hugenholtz.

*122 B(unnik), 26 Jun. 1829. P Hugenholtz aan de familie in Utrecht.
[Eén blad papier, met aan een kant de brief en op de andere alleen "voor mijne Geliefden te Utrecht", dat
kennelijk bij een andere brief ingesloten is geweest. De datering is in de marge geschreven. ]

Hartelijk Geliefden!
Gisterenavond laat en naar bed gaande hadden wij een allerverkwikkendste regenbui, en donder
van verre; ik voor 't eerst alhier een goede nacht, daar de warmte minder was en ik zo erg niet
hoestte. hedenmorgen mogen wij aanschouwers zijn van G. goedheid in de natuur, mogt ook
dankbare genieters!
Zo vrijmoedig schreef ik laatst er aan Wallach bij zijne komst gezegd moest worden ik wel dagt
mijne tanden nog een maand vast zouden blijven en hij alleen een fleschje mondspoeling te
geven had; maar, of de tanden het gehoord, of ik wat sterk naar hare vasthoudenth. gevoeld
hebbe; ziet, daar op gisteren breekt het zilverdraad hetwelk hun verbind en er is alle vrees zij
geheel zullen gaan; hoe nu. naar huis daar om komen, kan om meer dan ééne reden niet; voor
hetzelfde geld zal hij niet naar herwaarts willen komen, dus wat nu? men zou hem kunnen
vragen, of hij in July om de kermis ook zijne komst vervroegde ik predike, helaas! nu toch niet,
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en of ik al in de conversatie wat lispele, zal zoo veel kwaad niet doen. Denk er eens op, maar niet
stomp.
Verzoeke geen krenten-brood meer, want krenten-brood en aardbeijen, die ik dagelijks mag
gebruiken, mogten door vereend geweld te veel doen; en ik praefereer aardbeijen boven krentebrood; ik ga geregeld af, en te veel mogt mij verslappen, en het secreet, reeds zeer gevuld, nog
meer vullen. met mijne voet is het in orde en ik kan weer goed lopen. Mag het reisje nu Dingsdag
naar Soest voortgaan, gel. ik wensche dan kan 't wel gebeuren, indien gij ten tien uren nog niet
aan de Bildt zijt, wij maar door rijden, en u te Soest hopen te ontmoeten. Cris zal hier nog een
briefje aan Mie bijvoegen, en ik blijve mij in uwe liefde en voorbede bevelen, en met hartelijke
liefde mij onderschrijven Uw
Hugenholtz
P.S. Mijnhr. en Mevr. Cazius komen hier Zondagmiddag na kerktijd met hunnen logé den Hr.
Vos van Steenwijk die veel van Crisje houd, en P. verlangt zien. Inleggend papier verzoeke in
een gemeen papier te doen opdat het niet vuil worde, en aan 't huis van den Hr Both Hendrikse te
brengen.

123 B(unnik), 26 Jun. 1829. P. Hugenholtz aan zijn vrouw, C.G. H. – van Rossem te Utrecht.
Lieve Schat!
Mijn voet mag heden zo zijn, dat ik zonder werkelijken hinder eene visite met Cris en Willem bij
den Hr Pesters hebben kunnen doen; B. is naar Wijk op 't Classicaal Bestuur en Classicale
Vergadering, en broederl. maaltijd te Amerongen; de pijnen van Cris houden weder geheel op en
zij is zeer welvarende; dingsdag naar Soest vinde ik zeer goed. B. en C. hebben daarin niet 't
minste bezwaar, waarschijnlijk komt B. wel mede, ik schrijve dezen woensdagavond, en hij is
nog niet 't huis dat zal ruim negen worden.
Met eenen grafkelder zal dus wel niet anders kunnen; zoudt gij nu ook Den Hr Van Sorgen
daarover nader kunnen spreken, of ZEd. ook nog voor ons op eenen kelder van negen zoude
kunnen intekenen, en de verdere bezorgingen willen op zich nemen. Mijne vriendel. groete aan
ZEd.
Gisteren dronk de Hr Backer hier een kopje thee. Daar ZEd. expres ons herwaarts kwam, en tot
negen uuren bleef. Die verhaalde mij Merens niet vertrokken is, omdat het met Frederik dubieus
was, of hij ook zou mazelen; daar schrijft gij niets van. Morgen komt nu Mevr. C. hier met de
Baker, dat zal een kraamgesprek worden.
God zij verder met het zieke Mietje, en beware haar voor verswarende koortsen en U voor al te
veel bezwarende zorgen! Hij helpe haar en U allen vaderlijk!
Hartel. groete van C. en B. Willem is gezond, zoet en lief; groet de lieve J, en M. en Nichtjes. het
weder, heden zeer warm, wij hebben van nacht maar zeer weinig regen gehad; op dit ogenbl. is
het lief, ik ga nog een korte wandeling met Cris doen. Goede nacht! Lieve! Uw Hugenhz.
P.S. stof van danken heeft ieder hier, maar op dezen dag van morgen is de onze niet de minste.
Met Cris bij Mijntje B. nog een pijp rokende kwam daar onverwagt in 't vertrek daar wij zaten
een man van Werkhoven, met een vreessel.wen of vrat aan 't gezicht, waarom zij zeer verschrikte
en het op de zenuwen kreeg waarom wij kort daarop naar huis gegaan om Snellen zonden dien
wij nu nog wagten, B. is ook nog niet 't huis, evenwel dat was te wagten. Snellen is daarop 't
ogenblik gekomen, en vind er nog geen bezwaar in; oordeeld ten minste dat dit nu nog geen
apparentie van kraam heeft. zij is naar bed gegaan en moet orsade gebruiken. morgen met Mevr.
Cazius nader: Dag! Lieven! indien alles hier wel lukt, gel. ik hartel. hope, heeft B. geen bezwaar
tegen Woensdag.
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124 B(unnik), 28 Jun. 1829. P. Hugenholtz aan zijn vrouw in Utrecht.
Hartelijk Geliefde Schat!
Danke zeer voor de rassche bezorging van Wallach; ik hebbe hem geen geld voor 't rijtuig
gegeven f 3 zeide hij moest hij er voor geven dat zal wel zo zijn; dus zullen wij dat moeten
betalen; 't spijt mij ik zo veel extra kost. U zult Dingsdag nog wel eenig geld voor mij bij U
nemen: want voor fooij aan de boojen zal ik niet genoeg hebben. Danke ook voor 't schoon goed,
door het meerdere zweeten word het goed rasscher vuil. Ik mogt van nacht redelijk wel rusten:
vandaag hinderd mij de warmte zeer, hoezeer een zware donderbui gisteren avond ten 10 uren, en
verkwikkende regen was 't heden niet bekoeld. met genoegen ben ik te kerk geweest en nu zijn
de Hr en Mevr. C. oud en jong met Den Hr Vos van Steenwijk hier.
Vinke, hoore ik, heeft te Jutphaas gepredikt; wie in mijn beurt? De Hr De Bie hore ik met
deelneming, is overleden: treffend voor de lieve Weduwe en kinderen, ook zij bragten het hunne
toe om mij zo verre als ik zijn mag, te brengen; en nu zitten zij diep te treuren: wie of wat
onderscheid ons?
Het stuk rook vleesch smaakt heerlijk, en dat deed ook de bloemkool, dank voor alles. Verblijde
mij het met de lieve Mie V.R. zachtjens vooruitgaat; wensche hartel. zij voor alle nadeelige
gevolgen bewaard moge blijven. 't spijt mij ik Mie Voorhoeve nu niet meer zie, indien zij nog
niet vertrokken is groet haar en Neef V.R. vriendelijk.
Hartel. groete van B. en C. Willem voelt ook dat het warm is, maar is toch zoet en lief. De
genade G. zij met U en de lieve Jans en Mie: groet alle Vrienden, die gij bereiken kundt en
moogt, ik hoef U niet weder te verzekeren, dat ik blijve,
Uwe U hartel. lievende H.
Onze briefwisseling is druk.

125 B(unnik), 3 Jul. 1829. P. Hugenholtz aan zijn vrouw in Utrecht.
Lieve Schat!
Ik hebbe weder een redelijke nacht mogen hebben waartoe de mindere warmte veel doet en ben
naar mijnen toestand zeer wel: hoe meer ik er over denke, hoe beter het mij voorkomt, ik D.V.
zondagavond of Maandag morgen t huis kome; ja, ik herinnere mij zo iets gezegd te hebben van
de catechisatie op Maandag, en dewijl de kinderen 't nu zelve komen vragen, is het het veiligst ik
niet meer uitstelle; is het dus Zondag goed weder, dan hoop ik met B. naar Houten mede te
rijden, en 's avonds 't huis te komen; is het nat of koud, dan verzoeke ik 's maandag morgens ten
half 10 alhier een rijtuig uit de stad om ten half 11 't huis te kunnen zijn. Kom ik 's
zondagsavonds dan neem ik het noodzaakelijke bij mij, en laat mijn mandje dingsdag met de
schipper komen; is het maandag, zo brenge ik het mede. een krenten-broodje hebbe ik niet meer
nodig, met de fooij voor de meiden zal wel schikken: gij geeft nu immers aan B. en C. niets
extra's voor mij, daar ik hier slechts alleen geweest ben? Met Willem is het heel wel; hij is
vrolijk, eet goed, maar geen vruchten; daar hij wat aan de afgang is, komt ook van een op weg
zijnde kies. Cris is heel wel, gister middag nog met B. met de carriete naar Utr: geweest, om
Cazius op den oorsprong te gaan zien; en heeft toen gevallig aan haar ouders huis den pas
gearriveerden Unico van Luik ontmoet, en heeft op die rit, die mij wat vreeze baarde, van nacht
zeer goed geslapen. Ik was dingsdag avond ook moede maar hebbe er verder geen hinder van
gehad; dus dankstof: ik had alleen, toen gijl. heen reed, wat van 't heimwee: nu, de H. brenge ons
eerlang te zamen! en doe ons in Hem beroemen! Hartel. groete aan Jans en Mie en de
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herstellende Mietje, dienstboden, Betje enz. G. Goedertierenheid zij over U en Uwen hartl.
lievenden Hugz.
P.S. ontvang van de hier zijnde vriendel. groeten. hiernevens de boekzaal terug, opdat gijl. ze
leezen kundt, want voor maandag kan hij niet verzonden worden en dat zal ik dan zelf wel doen.
het bijgaand Hoogduitsche boek, door mij geteekend, verzoeke ik daar het vanavond te laat zal
zijn, op morgen aan D.V. Tenteren te verzenden.
Bergsma verzoekt naar gewoonte een pond tabak te bezorgen.

126 1830 C.G. Hugenholtz – van Rossem aan haar dochter Jans.
De brief is ongedateerd, maar uit de er in genoemde feiten kan de datering met enig voorbehoud
vastgesteld worden:
Ds Bergsma is nu getrouwd met Cris Cazius, het is dus 1828 of later. Bij Piet en Cato Hug.-v.A. is weer
een kind geboren en de schrijfster is blij voor Reinhard dat hij een broertje heeft. Reinhard (geb. 1821)
had al eens een jongere broer gehad (Frits, geb. 1824) maar die was in 1828 gestorven. De
eerstvolgende was Petrus (1830-1896).
De vraag is nog wat de schrijfster bedoelt met “het mogelijk verlies” van Bergsma. Hij verkeert niet in
levensgevaar, want hij is net met vrouw en kind na een tocht per schuit bij de schrijfster op bezoek
geweest en heeft daar lekker gegeten. Men zou eerder denken aan een overplaatsing van Odijk naar een
standplaats verweg, zodat de grootouders niet meer konden babysitten als dat nodig was..Hoe dan ook,
na de dood van Bergsma in 1834 werd Willem verder opgevoed in het huis van zijn grootouders
Hugenholtz.

Lieve Jans, wij waren blijde van U goede berichten te ontfangen. mogelijk gav ik eenige
aanleiding dat gij wat neergedrukt was dit doe ik niet gaarne maar het lag zoo in mijn harte dat ik
mij verplicht vond daaraan te voldoen en deze dagen denkende aan het mogelijk verlies van
Bergsma weegd mij het belang van de lieve Willem zoo zeer het veilige en dat ik ook wensche te
doen is hem aan te bevelen aan dien God die een schut wil zijn, Vader is, die magtig en getrouw
is, en zijne beleiden aan Hem kan en immert zal vervullen. – Maar God doet dit door middelen
en dan kan het wel zijn dat ook uwe hulpe en leiding hem behoevte zijn zoude ik denk dan ook
wel eens met eenig bezwaar over de aanstaande lente en heb er daarom en Oom Piet en Mijnheer
en Mev. Casius beide ...?... bezwaren en stelden al eens gezegd en gevraagd of er niet eens iets
van gevraagd moest worden ik wilde het buiten U en Mie niet doen omdat ik zeer wel gevoele
gijlieden het meeste werk er van zoud hebben maar het woog mij en daarom sprak ik er Mie deze
week weder over. Gisteren kwamen onverwagt Bergsma en Cris
met Willem – Mie zeide mij toen ik het om harent wil niet nalaten moest er iets van te zeggen ik
was daar mede te vreden en zeide aan Bergsma en Cris dat wij bemerkt hadden hun ouders er wat
bezwaar voor Cris in vonden en wij in dat geval Willem gaarne bij ons wilden houden Zij
antwoorden dat zij er zoo niet over dachten en Willem gaarne mede zoude neemen nu dunkt mij
dat wij aan onze verplichting beantwoord hebben en dan heb ik voor mijn hart meerder lust en
vrijmoedigheid om hem met hun aan Gods Vaderlijke leiding en bewaring vertrouwelijk over te
geven. hoe dikwijls moeten wij in de wereld wat moeite en zorge op ons neemen maar aan de
voldoening ook van moeilijke plichten heeft God een welgevallen. wij waren regt blijde Bergsma
vrij redelijk te zien nu en dan kugte hij heeft alle nagten met pijn en 's middags nog wat gevoel in
de beenen.
Dit schreev ik .....?....., het was gisteren morgen zeer zeer druk Heer Von Stems met zijn zoon
was bij ons met die moet ik een omslagtige afrekening doen van hem .......?......... daarna
onverwagt Bergsma en Cris met Willem. ik had om de duurte van andere visch zoute vis en, voor
Vader een mootje zalm. ik liet toen nog twee moten daar bij halen en ......?..... maken toen was dit
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zeer goed. Het speet mij voor Bergsma om dat ik weet de zalm niet goed was maar de quantiteit
was niet groot ik had 3 bosjes wortelen die had hij evenmin als wij nog niet geproevt - en waren
hem aangenaam. Willem zag er allerliefst uit met een pakje van het goed dat wij hem gegeven
hadden Cris had het zeer netjes gemaakt. Willem was over de ...?..en dat hij in een jagt gevaren
had.
Wij waren regt blijde dat Hugenh. en Cato geresolveerd hadden de min te houden het zou toch al
veel bezwaar geweest zijn en voor het lieve kind en voor de min - en welk een gunstig bestuur
der voorzienigheid dat dat mensch Van Rhenen niet gekomen is mij dagt ook dit meer wijziging
ware de man te houden ik schreev dezen middag Let hier hoe daar nu is ten Harmzen gekomen
en nu moet ik nu dat ik in de cathechisatie geweest ben, uw Vader halen bij Zuster Leeman
noodzakelijks weet ik nu niets nodig is U te melden, alleen iets huishoudelijks dat is als Tante
van Rossem kan of zij s'Nederlandsch Indien gebrande koffy zoude kunnen mede brengen. ...?...
Tante daar niet bijzonder betalen moest anders vriendin of nicht. door dat ik in de boterpot met
de kaasjes gezonden gaarne boter wilde hebben of in deze of in de volgende week. als ze hoger is
als 16 of 17 st. het Nederlands Pond dan wagt ik liever of zal als het kan met nicht van Oordt een
kleiner potje zenden - dat zou ik dan liever maar hebben als het duurder wordt maar is het 16 of
17 dan zeer gaarne hdat grootste potje hoe eerder hoe liever de boter zal welligt duur blijve. nu
lieve beste Jans wensch ik U onderling veel genoegen groet uw broeder en zusters hartelijk van
mij zeg ook Reinhard ik blijde met hem ben hij een broertje heeft, de Here bewake de lieve
kinderen en ons te zamen ik blijve Uwe liefhebbende Moeder
C.G. Hugenholtz geb. V. Rossem

*127 Amsterdam, 30 Mey 1830. J.A. Palm aan Jans Hugenholtz te Rotterdam.
Adres: Mademoiselle J. Hugenholtz, chez le Rev. P.H. Hugenholtz MDS Pr
a Rotterdam.
Lieve Jans!
Hoewel ik weet dat gij thans meer dan ooit, mijne brieven kunt missen, heeft mij zins een tijd
lang de begeerte aangedreven om uwen lieven brief te beantwoorden, terwijl gij nog in het volle
genot zijt van het gedurig bijzijn van de gewaardeerden broeder en zuster en, want waarom zou
ik het ontveinzen? gij zoudt het misschien ook van zelf vermoeden, - niet zonder de hoop,
daardoor mij zelven in de gelegenheid te stellen, om nog een brief van U te ontvangen, in dat mij
zoo dierbare huis geschreven, door die hooggeachte vrienden omgeven, en dus ook met
Rotterdams-huiselijk nieuws gevuld. Maar al ware deze hoop ongegrond, ik wil dezen Zondag
een uurtje met U pratende doorbrengen. Eer ik verder ga, moet ik U verzoeken om Hug. hartelijk
voor mij te groeten en te danken voor zijnen brief, die mij zeer veel goed gedaan heeft. Ik stel het
antwoorden nog gedurig uit, omdat ik nog een flaauwe hoop koester dat ik nog een vervolg op
dien brief te wachten heb, daar hij zelf schrijft door de onverwachte komst van Konst. gestoord te
zijn en mij dus spoedig nader te willen schrijven. –Als ik dit dus regt begrepen heb, dan wil ik
liever wachte, tot ik op het andere gedeelte van mijnen brief iets van hem heb, eer ik hem weer
schrijf. Maar gij behoeft dit laatste toch niet te zeggen; laat hem net zoo doen als hij van zelf plan
had. Dat ik van de lieve Mevrouw nog geenen brief heb mogen ontvangen, kan ik nog beter
begrijpen dan met tevredenheid er in berusten. Waar groeten de doorens der beproeving toch
niet. Dezelfde post, die ik zoo dikwijls in mijne gedachten gezegend heb als het middel,
waardoor ik zoo menige zoete reine vreugde smaakte, is mij nu een bron van dagelijks hartzeer.
Het is nu een jaar, dat ik geen brief van huis ontving; en dagelijks zie ik met ombedwingbaar
#

#

[toevoeging in de marge] Wees zoo goed en lees voor dat gij verder gaat hetgeen ik op maandagmorgen schrijf.
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verlangen en verwachting het uurtje van de post tegemoet, en dagelijks wordt ik grievend
teleurgesteld. En andere brieven ontvang ik tegenwoordig ook zoo spaarzaam. Te Harderwijk
schijnt men nu in ernst het schrijven aan mij af te schaffen. Noch de Cramers, noch Ds Aug. laten
mij iets van zich horen – maar daar hebt gij nu niets aan, als ik zoo voortga. – Ik wil liever eerst
Uwen brief nog eens doorlopen. – Ik hoop dat het met Bergsma nog altoos beter wordt. Ik heb er
nu in lang niet van gehoord. Wat hoort men tegenswoordig toch veel van jonge predikanten, die
de tering krijgen. Over het algemeen heb ik in kort ontzagchelijk veel van rampen, ongelukken
en beproevingen gehoord. Gij weet zeker alles wat Ds Kaakeb. In kort getroffen heeft. Het is nu
alles wel en zijne vrouw is naar omstandigheden zoo wel als men het wenschen kan.
Die brand van Genderingen is toch ontzettend! En dat voor die weduwe de Hoes, wier man voor
een paar dagen begraven was! Gij weet misschien wel dat dit de eigen broeder van Juff.
Kaakebeen was. – Gij zult U nu misschien wel eens niet kunnen voorstellen dat het er waarlijk
toe gekomen is dat gij te Rott. gelogeerd zijt, als gij terugdenkt aan de herhaalde onzekerheid en
hoop en vrees die er over gaande waren. – Wanneer gaat het emeritaat van Uwen waarden Vader
in? Ik hoorde hier dat de Ds nog eens ledematen aan zal nemen, en ik had gedacht dat de
emeritaat reeds ingegaan was. – Het is zeker waar, wat gij schrijft, dat het een van de meest
gewone beproevingen is, de teleurstelling in en de verijdeling van onze wenschen om zekere
geliefde of geachte menschen meer te genieten of te leren kennen! Althans is het voor de treurige
stof van menig sombere klagt. Maar behalve de algemeen toepasselijke oplossing, welke gij
noemt is het bij in het bijzonder zeer natuurlijk, en misschien ook zeer nuttig. Maar toch een
gemeenzame, verstandige, Godvrezende Vriend, - zou mij zeker veel goed kunnen doen – indien
ik voor zulk eene vriendschap nog vatbaarheid heb. – Maar is die brief op het Pinksterfeest
geschreven, hebt gij zeker reeds bij dezelven gedacht, en spreekt P. daar geen enkel woord van! –
Een goed teeken is dit zeker niet, mijn goede Jans, die heden vast wel regt feest hebt gevierd en
U dankbaar verheugd hebt dat Christus Jezus voor het magteloze menschdom, den levendig
makenden geest verwierf. Kon ik dit ook zeggen! Welk een opregt kinderlijk geloof, welk een,
door dien geest gereinigd hart, wordt er vereischt om zoo regt Christelijk feest te vieren. En ach
ik heb nog zoo weinig van dat alles! Van morgen hoorde ik Kaakebeen. Maar het ging niet tot
mijn hart, of liever het werkte geen blijvende vrucht. Want toen ik hem hoorde, gevoelde ik
mijne borst zwellen bij de gedachte aan de groote schatten welke door den Zaligmaker voor het
menschdom verkregen zijn! – Vanavond hoorde ik Broes. Hij heeft weder de vrijheid gebruikt
om over een meer vrije stof te spreken. Zijne tekst was toch het eerste gedeelte van de profetie
door Petrus aangehaald. Maar hij nam er aanleiding uit, om te spreken over de godsdienst, - dat is
het waar geloof in Jezus, - hoe dezelve geschikt, verkrijgbaar en onmisbaar was voor allerhande
menschen van welke stand jaren of begaafdheid ook! – De uitwerking was nog breed en
uitstekend sch<>. En gij, gelukkige, gij hebt zeker Hug. weer gehoord en misschien ook de M<>
Hug heb ik van avond nog eer ik aan U begon te schsrijven in den geest geho<ord>. Ik heb een
heerlijke preek van hem hier, - op verl. Goede Vrijdag gedaan. Die heb ik nog doorgelezen. Maar
ik heb zoo gedurig de gedachte voor mij, dat Ds Heij tegenswoordig in Rotterd. Is. Is dat zoo?
Mijn grond tot die gedachte is, behalve een duister voorgevoel, hetgeen ik verl. hoorde: dat hij
den hemelvaartsdag te Utrecht vierde. Nu moet ik voor van avond een einde maken aan dit
geschrijf. Morgen hoop ik dezen digt te maken en te verzenden. Gij hebt den avond misschien
rustig thuis doorgebragt, want ik kan mij niet verbeelden, men den Ds dezen avond uitgevraagd
zou hebben. – Nu heb ik U in mijne gedachten een goeden avond gewenscht.gelijk ik U nu eenen
Goeden nacht toewensche!
Maandagmorgen. Daar vind ik uit de kerk komende, zoo een lieven brief van Mevr.! En nu is
alles wat in dezen brief staat reeds geschreven, maar ik kan toch niet besluiten denzelve niet te
verzenden; en verzoek U dus Mev. hartelijk te danken! Gij ontvangt dezen nu juist op den
laatsten dag, dien gij te Rott. genieten kunt. Daarom zult gij dezen wel laten rusten tot gij weer te
huis zijt, en mij misschien dan, bij gelegenheid, dat gij tijd en lust hebt, met eenige
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bijzonderheden omtrend uw zijn te R. te verblijden! – Hartelijk verheug ik mij dat alles zoo goed
gaat. De opgeruimde toon van de lieve Mevr. doet mij wezentlijk goed. Nu Gods beste zegen
ruste bij voortduring op alle die geliefden. Groet hen toch hartelijk, ook Reinhard en bedank hem
voor zijn allerliefste brief, die zoo veel pleizier doet. Ik hoop hem ook te antwoorden. – Jetje
Heyl. Die ik gisteren vertelde ik aan U schreef benevens de familie verzoekt zeer de
complimenten, vooral aan mevrouw! – Nu lieve vriendin! Gij weet, dat gij mij waarlijk goed doet
door aan mij te schrijven. Geniet veel goeds nog vandaag en morgen en houd mij voor uw liefh.
Vriend J.A. Palm.

*128 Amsterdam, 10 October 1830. J.A. Palm aan Jans Hugenholtz te Rotterdam.
Adres: Mademoiselle J.A. Hugenholtz, Cromme Nieuwe Gracht, Utrecht.
Lieve Jans!
Eindelijk neem ik de pen eens op, om uwen zoo lieven en belangrijken brief van 25 July l.l. te
beantwoorden. Veel is er gebeurd in dien tusschentijd tot nu toe,en gij zult wel begrijpen kunnen,
waarom ik dit niet eerder gedaan heb. Nadat ik hier weder terug ben gekomen, bijna veertien
dagen geleden, was het mijne dagelijksche begeerte; maar het is er tot nu toe, niet toe gekomen.
Het was mij eene teleurstelling, te Rott. komende, U niet meer daar te vinden. Ik was toen vol
van al hetgeen ik gezien, gehoord en ondervonden had, en zou zoo lang stof tot vertellen gehad
hebben, als gij geduld om te horen. Nu zal ik er U niet veel van kunnen verhalen, van mijn
Engelsch uitstapje. Gij hebt misschien reeds gehoord, dat ik er veel voldoening van had, en het
mij alleen speet, ik niet nog langer blijven kon. Maar ik heb nu geene begeerte, om er verder in te
treden. – Ik heb nog eenige aangename dagen te Rott. doorgebragt; vervolgens te Voorb. geweest
en daar het geluk gesmaakt, om Ds Pareau te horen. Hoe mij dat een genoegen was, kan ik U niet
zeggen. Ik heb bijna nooit iemand gehoord, die meer op mijn hart werkte. Zijn tekst was Job. 42
vs 3 en 6. – Des middags hoorde ik hem weder over de II Zond. Het was vandaag voor veertien
dagen; voorbereiding tot het H. avondmaal. - En vandaag heb ik hier het avondmaal gevierd. Ds
Kaakebeen bediende het, en preekte over 1 Kon 19 vs 76. Sta op en eet want de weg zoude u te
veel zijn. De woorden welke de engel tot Elia sprak toen deze, moedeloos, in de woestijn, ter
nederlag en sliep. En diezelfde woorden sprak hij ons nu toe wijzende op de avondmaals-tafel.
Daar was verkwikking, troost en sterkte voor beangsten, bekommerden en moedelozen. – Ik had
er ontzagche-lijk veel aan en het maakte des te dieper indruk naarmate ik wist, en het ook op zijn
gelaat te lezen was, dat hij, die ons daar uitnodigde en aanmoedigde, om ons aan dien disch des
Heeren te laten verkwikken en versterken, zelf die hemelsche spijs zoo dubbel waardeerde en
nodig gevoelde te hebben. Behalve hetgeen elken Nederlander en ook hem, door de
tijdsomstandigheden zoo zwaar drukt, heeft hij nog altoos zoo veel zorgen en lasten des levens
voor zijn aandeel. O wat is er al veel gebeurd sinds ik U te Rott. laatst zag, - en hoe donker is het vooruitzigt nog! –
Het komt nu weer te pas om door gedragen gezindheid te toonen in wien wij geloofd hebben. Het
moet toch alles zoo gaan, zal de wil van God volvoerd worden en zal het heil van ons allen
bevorderd worden. Welk een rust en bemoediging geeft het, bij al die verwarring en verwoesting,
bij al die gruwelijke en ontzettende gebeurtenissen, bij al dat woeden en helsche boosheid en
verraad, - te denken , niet een steen uit den hand van eenen verwoedden onmensch geslingers, is
gevallen zonder Gods wil, zonder dat Hij dien bestuurde! Mogt de invloed van dat Geloof in alle
kracht door U allen en door ons allen ondervonden worden! - Ik verlang zeer om te weten hoe al
mijne vrienden er bij gesteld zijn. Het is dubbel naar in zulke omstandigheden alleen te zijn. – Ik
hoor er ook nooit door deskundigen over spreken en weet niet wat ik er van moet denken. Die
algemeene oproeping schijnt toch wel nog hoogen nood te bewijzen, en trouwens de
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omstandigheden doen het niet minder – de Utrechtsche Leydsche studenten gedragen zich mooi.
Hier zijn er zeer weinige, die zich nog aangegeven hebben. Zijn er vele van uwe kennissen uit
Utr. die optrekken. Gaat Struben ook mede? Ik hoop dat ik toch eens spoedig een brief van U
krijge, en dat gij veel schrijft over uwer en anderer stemming en belangens! - Jet W. is verl.
Donderdag teruggekomen, ik heb er haar nog maar even gezien. Zij zeide mij dat gij nog eens bij
haar was geweest, en dat Mie aan pijn in hare wang leed. Ik hoop niet, dat dit erg is! Zult gij mij
eens over dit bezoek iets schrijven. Ik vind dat J. er al heel naar uitziet. – Ik had nog een flaauwe
hoop gehad, dat ik door haar een klein briefje zou gehad hebben; hoewel ik er volstrekt geen regt
op heb; maar ik dacht, dat Mie zich nog genadiglijk als schuldenaarster zou beschouwd hebben,
aan mij iets van U allen te laten horen. Maar nu zal ik zoo spoedig als ik kan, weer aan haar
schrijven. – Ik verlang te horen of het Ds Pareau te Voorburg goed bevalt. Zoo veel als ik heb
kunnen merken, is men daar met hem hoogst ingenomen. Die mijnh. Uhlenbeck is er tenminsten
zeer over uit, en was over die preek, die ik gehoord in verrukking en dit doet veel af bij hem, daar
hij anders al te opregt is, om iets te zeggen dat hij niet dacht en niet meende, - en aan eene zoo
hoogen ernst niet gewoon is. – Hij was een groote vriend van Van Hoorn; maar verleden zeide
hij mij, dat hij in het minst geen berouw had over den ruil. –
En nu ben ik nog niet eens begonnen om Uwen lieven brief te beantwoorden. Deel is er in, daar
wij nog mondeling ook over gesproken hebben, en dat ik dus nu voorbij kan gaan. Maar vooral
gaf mij toen veel genoegen, en herlees ik nog dikwijls met vreugt wat gij schreeft over het
onbetamende van een doorgaand ontevredene gemoedsgesteldheid en over de menigvuldige rede
om altoos opgeruimd en tevreden te zijn. Hoe gelukkig schat ik U beste Jans, die door uw eigen
hart en door Gods genade, die verpligting tot Christelijke blijdschap zoo gevoelt, en zoo gaarne
vervult. – Er is geen woord, in hetgeen gij schrijft, dat ik niet van harte toestem; maar gij kunt
niet denken, dat ik alles dadelijk op mijzelven kon toepassen en in beoeffening brengen; of gij
toont mij en mijne omstandigheden niet te kennen. Trouwens dit kan wel enigsins waar zijn. Ik
weet wel dat het een godslasterlijke verontschuldiging is, als ik het op mijne onmagt en behoefte
aan Gods hulp schuive - en dan voortga onchristelijk te leven. Maar zoals ik toen gestemd en
<>gesteld was, kon ik niet vrolijk, dankbaar, opgeruimd voortttreden – Nu is er God dank veel
veranderd en ik ben thans ook wezenlijk opgeruimder en tevredener! Deze verlopen week, heb ik
zonder die knagende smart, die ik zoo veel op mijn kamer plagt te gevoelen, met lust tot werken,
met het oog op God, veel te huis zijnde door gebragt. Ik bid en wensch dat alles zoo blijven mag;
- maar, dit kan zoo niet lang duren! Ik weet hoe ligt mijne goede stemming verloren gaat; en dan
gaat het van stap tot stap terug. Mar ik wil het betere hopen, en op Gods genade bouwen. Nu
moet ik U nog zeggen, dat ik in het begin van deze week eenen aangenamen brief van huis heb
ontvangen, geschreven in het laatst van April. Het was alles te huis in den besten welstand. –
Mijn Vader spreekt in dezen brief nog zijne dringende begeerte uit, dat ik mijn broeder een
bezoek zoude gaan geven.
Mev. Cramer, die des zomers te Haarlem woont, is ook dezer dagen weer in de stad gekomen.
Van haar heb ik gehoord, dat de Cr. te Zeist eene heel nare tijd gehad hadden Jet was nog heel
erg ziek geweest en vooral door die hevige kiespijnen die zij in lang niet had gehad, gefolterd
was. Door had de kinkhoest; en dan waren er nog meer kinderen en andere, die ook de kinkhoest
hadden; zoodat het er een gasthuis was. In het begin van de verleden week zijn zij weer naar
Harderwijk terug gekeerd. Van Aug. hoor ik volstrekt niets. Naar Rotterd. had hij nog niet
geschreven toen ik er was.Wat na dien tijd gebeurd is weet ik niet. Maar ik denk, dat hij weer
allerakeligst is . – Ik schaam mij te zeggen dat ik aan hem nog niet geschreven heb. Maar ik zal
het toch doen zoo spoedig als ik kan. Dien avond heeft Ds Rhiem de dankzegging, of
nabetrachting. Hij was ook vanmorgen bij Ds K. Nu wou ik dat hij het eens opvatte en het
volgende vers preekte “Zoo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht derzelve
spijzen veertig dagen en veertig nachten.”

116

Zie www.hugenholtz.net voor meer informatie over de familie Hugenholtz

Maak mijne beste complimenten aan uwe geëerde ouders. Groet ook Mie regt hartelijk voor mij.
Zeg haar, dat ik haar spoedig hoop te schrijven, hoewel zij mijnen laatste niet heeft verkiezen te
beantwoorden.
Nu onze God zij u allen nabij. Hij zij met ons en met ons land! Ik ben Uw zeer liefhebbende
Vriend, J.A. Palm.

*129 Rotterdam, den 31 Oct.1830. C.C. Hugenholtz – v. Affelen aan J.A. (Adriaan) Palm
[Geen aanhef].

den 31 october beste Adriaan de gedenkdag van onze gezegende kerk hervorming, met innige
blijdschap en dankbaarheid mogt ik meermalen die dag beleven, maar nog nooit heb ik mij zoo
levendig de vreugd van die brave mannen kunnen voorstellen toen eindelijk de reine leer van
hunnen Zaligmaker over ongeloof en bijgeloof zegepraalde, als op dezen dag nu wij ons (God
geve dat wij het niet zonder grond doen) weer bevreesd maken voor den tegenstand zoo niet voor
de overheersing der Roomschen, mogt maar wat er ooit gebeure die zelfde liefde tot onzen Heer
en Heiland ons hart vervullen en onze handelingen bestieren. Hugenholtz preekte dezen morgen
over de woorden van Jezus verwondert u niet als ik u zeg dat gij moet wedergeboren worden…
Dit beste Adriaan schreef ik U reeds voor 14 dagen het speet mij toen zoo dat ik verhinderd werd
te vervolgen. Schandelijk lang heb ik het schrijven aan U uitgesteld maar dat ongemak aan mijn
been waarmede ik sedert vandaag 5 weken bepaaldelijk zit, maakt dat ik ontzaggelijk veel
bezoek krijg en daarom nog minder kan schrijven dan anders; het is begonnen met een klein
gaatje in het been, dat ik misschien ook gekrabt had – Het deed mij terstond veel pijn ik besloot
een chirugijn te halen die aanstonds zeide dat het zeer lang zou duuren en dat het beste
geneesmiddel, rust was. Ik besloot dan ook volstrekt niet op te staan als om s’avonds naar boven
en s’morgens naar beneden te gaan; dit heeft dan ook wel geholpen de wond die vrij groot was is
zoo goed als genezen maar het ben is tusschenbeide nog pijnlijk hoewel men er niets aan kan
zien – men had zich echter niet durven voorstellen dat het zoo spoedig zou schikken de chirugijn
had gedacht ik den ganschen winter zou hebben moeten zitten; ik ben nu innig dankbaar dit niet
zal behoeven; intusschen ben ik nog meer beklaagd dan ik eigenlijk behoefde, ’t is waar de
hevige pijn s’nachts waardoor ik weinig sliep, en nog dezen nacht tot vier uur wakker lag, het
niet ter kerk kunnen gaan, en zelfs niets van mijne huiselijke bezigheden te kunnen verrigten dat
waren beproevingen die nog al groot voor mij waren, maar daarentegen behoefde ik in geen vijf
weken uit te gaan, ik kon veel naaijen mijn kleine Pieter kon ik even goed op mijn schoot hebben
als anders en voor hem vooral ben ik zoo gaarne ’t huis, ik was geduurende die tijd minder
blootgesteld aan afleiding en aan vele zonden, waardoor de rust des hartes zoo zeer bevorderd
wordt en van die zijde beschouw ik mijn ’t huis zitten als vacantie; als de kinderen vacantie
hebben moeten zij ’t huis toch wat werken maar toch niet zoo gezet en zoo veel als wanneer zij in
den school zijn, waardoor zij op de lange weg door ’t huis blijven achteruit zouden raken, zoo
geloof ik zou het mij met de strijd tegen de zonde ook gaan als de verzoeking weg is denken wij
zoo ligt dat de zonde uit ons hart is, en die rust is zoo aangenaam.
Hartelijk dank beste Adriaan voor uwe wenschen op Reinhards verjaardag ik kon nu geen jongens
bij hem vragen maar Stemberg en Mietje zijn zoo goed geweest die avond hier te komen, toen
hebben wij gezamenlijk op het lotto gespeeld, 's avonds kwam een tulband enz. zoo dat hij zich
zeer gelukkig gevoelde. Wij hebben hem het leven van Willem den Eersten gegeven door
Engelbert Gerrits geschreven dat hij reeds uit heeft.
Gisteren avond zijn de leydsche studenten hier zeer luisterrijk, maar ik moet liever zeggen
hartelijk ingehaald maar waarlijk met leevensgevaar door de verschrikkelijke volte. Zij zijn bij
onderscheiden burgers ingekwartierd, en vertrekken dezen nacht ten drie uur naar Breda,
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daareven kwam Hesselink die gij nog kent van Deutichem ons goeden dag zeggen, het is een
knappe jongen geworden, hij was hartelijk en hupsch die was bij Do van den Ham gelogeerd.
Men is nu hier ook begonnen bedestonden te houden des Zondagsavonds Hug heeft nu de eerste
gehad zijn text was vermeerder ons het geloof dat komt dezer dagen wel te pas. Hug wil zien dat
hij een briefje aan u schrijft.
Gij weet misschien ook nog niet dat onze Bert ook dienst heeft genomen bij de ligte dragonders,
twee dagen is hij hier geweest en toen naar Bommel vertrokken waar hij nu nog is. hij was in
eene lieve bedaarde stemming – zijn heen gaan was voor mij aandoenlijk, hij is alles wat ik van
mijne zijde nog over heb, Let is toch voor mij zo goed als verloren; met stille dankbaarheid dacht
ik terwijl ik het bovenstaande schreef in den hemel heb ik toch die betrekkingen en daardoor
denk ik aan die tafreelen uit het geestenrijk zoo mooi als die voorstelling van het kinderrijk vind
ik er niets meer in, tusschenbeide vind ik het zoo redeneerend somtijds bevalt het mij zeer weinig
hoe gaat het U daarmede? nu is het papier borendevol. dag beste Palm het ga u goed denk veel
aan uw opregt liefh. vriendin C.C. Hug.

*130 Amsterdam, 7 Febr. 1831. J.A. Palm aan Jans Hugenholtz p/a P. Hugenholtz te Utrecht.
Lieve goeie Jans!
Hoe zeer heb ik mij Uwen lieven brief van 5 Dec. 30 onwaardig betoond door dien zoo lang
onbeantwoord te laten! Maar waarlijk het heeft niet aan de begeerte er toe ontbroken. Toen ik
dien ontving dacht ik dat er geen veertien dagen voorbij zouden zijn eer ik U geantwoord had; en
nu is viermaal die tijd voorbij, en het is nog niet gebeurd. Zoo heb ik mij door de
omstandigheden laten leiden, en reeds dikwijls als ik voor had genomen, om een Zondagmiddag
of avond pleizierig door te brengen, met in mijne gedachten mij onder U te verplaatsen, dan
kwam iemand bij mij, of vroeg Mijnh. Beaufort of de Brediussen mij en ik – nam het aan.
Verleden was ik al een brief aan U begonnen maar nadat die wel drie weken oud was geworden,
heb ik haar verscheurd.
Gisterenavond was ik bij Ds Kaakeb. Dit was nu in langen tijd niet gebeurd, wegens de toestand
van zijne vrouw, en zijne eigen ongesteldheid enz. enz. – Maar gisteren was het een en ander
enigszins redelijk. Hoewel de Juf. nog in een nare positie is. – Ik bragt er een zeer aangename en
belangrijke avond door.. – Ik neem daarom dit uurtje waar, om toch eindelijk eens aan U te
schrijven, hoewel ik zoo strakjes iemand verwacht die mij verhinderen zal, om dezen vandaag te
eindigen. Ik kan u niet zeggen hoe naar ik het vind, dat ik in zoo langen tijd niets hoorde van U,
en niet weet hoe het bij U aan huis is. In Rott. zijnde vernam ik juist geen aangename tijdingen.
Toen was Mie nog altoos te huis zittende, met koortsen en pijnen. En nu in al dien tijd er niets
meer van gehoord! Uit haar stilzwijgen kon ik ook niet veel goeds opmaken. Dit alles te zamen
maakt die tijdingloosheid onverdragelijk. - O mogt ik eens spoedig horen dat zij weer beter, dat
zij weer uitgaande is, dat er weer verademing genoten wordt na lang torschen en kampen. Het
weder is nu zeker ook nog niet gunstig genoeg, om uit te kunnen gaan. –
Dingsdag 8 Febr.
Zoo ver schreef ik gisteren, beste Jans, toen ik verhinderd werd voort te gaan. Nu zet ik er mij toe
om dezen bedaard af te schrijven. – Ik zal maar beginnen met dus Uwen te beantwoorden. Ik ben
zeer nieuwsgierig of Ds Dibbets op den duur zoo goed bevald, als in den beginne, en of ge hem
gaarne hoort, en in welken geest hij preekt. – Wat mijn Engelsch reisje betreft, het zou mijn
grootste genoegen zijn als ik eens rustig in uw midden kon zitten, om u alles in de kleinste
bijzonderheden te vertellen. Dit genoegen zou ik te meer waarderen, naarmate ik het nog niet
genoten heb; ik kan het haast zelf niet gelooven dat ik verleden jaar zelf in Londen was. – Maar
U er over te schrijven, neen dat kan ik nu niet, en ik zou niet weten wat gij er aan zoudt hebben.
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Maar indien gij er nog zoo veel belang in blijft stellen, en gij wilt de moeite nemen, om alles te
lezen wat ik, in Londen zijnde, elken avond eer ik mij te slapen legde, bij de nachtkaars
opschreef, - dan zend ik U bij de eerste de beste gelegenheid mijn journaal toe. Ik begon dat eerst
ten einde mijne vrienden hier, uitvoerig mede te kunnen deelen, wat ik daar genoot; maar weldra
bevond ik mijne ontmoetingen van zoo weinig aan belang, dat ik dat plan geheel opgaf. – zoo
heeft ook nog niemand het pleizier gehad van dat geschrift te mogen ontcijferen. – Dat de
ongesteldheid van Mie, zoo wel om harentwil als om Uwe tedere deelneming U soms donker in
de volgende maanden deed inzien, dat gij daarbij ligtelijk zwaarmoedig – en ook wel moedeloos
kondt worden is voor mij geen raadsel. – Nu zijn wij den winter haast half door en misschien
hebt gij het niet veel beter bevonden, dan gij het toen inzaagt. –Maar zonder twijffel hebt gij zeer
veel bij al het moeilijke en beproevende, gevonden en genoten, dat verkwikte en het hart weer
verruimde en door vertrouwen en hoop verblijdde, - zoo veel bloemen op dien steilen weg, welke
gij uit de verte niet zoudt zien. Hartelijk wensch ik dat beide U en Mie de donkere December
dagen – die in November reeds begonnen en nog misschien niet voorbij zijn – op die wijs zoo
niet aangenaam dan toch gemakkelijk gevallen zijn. Wie leeft er tegenwoordig zonder zorg en kommer. Wie geen eigene rampen heeft, draagt een
goed gedeelte toch van de algemeene mede. – Eenigen tijd was de hemel opgehelderd zoo het
scheen, maar die donkere wolken, die wij dachten voorbij te drijven, pakken alweder te zamen. –
Hoe weinig geruststellend zijn de laatste berigten! Gisteren werd er hier allerhande uit Parijs uit
Antwerpen en uit Brussel verteld, waarvan wij hoopen dat niet de helft waar mag zijn. Ik wil
gaarne gelooven, dat het u een groot gemis is, er zoo vele bekenden en vrienden uitgetrokken
zijn. Ook van hier zijn vele jongelieden heen gegaan voor vrijheid, en volksbestaan te strijden –
God geve, dat hun leven niet vereischt worde, om dat doel te bereiken! Hoort gij ook iets van
Struben hoe hij zich in zijn uniform gedraagt? Ik hoop dat het U niet geheel onmogelijk zal
geweest zijn om nog iets aan het Engelsch te doen. Gij zoudt er zeker veel voldoening van
hebben. Gij hebt mij wel eens geschreven, gij met zoo veel vermaak in de nieuwe vermaking van
Bilderd. Laast. Ik heb ze juist dezer dagen van iemand ter leen gekregen en heb er ook reeds met
uitnemend veel genoegen in gelezen. Zoo vond ik zoo heel mooi: tevredenheid, de hulp, aardsche
nietigheid en zoo vele – Van die Ds Robertson heb ik in Rott. zijnde ook veel gehoord. Toen ik
las hetgeen gij schreeft, over het afscheid nemen van hem, en dat gij hem wel nooit weder zoudt
zien op deze aarde enz. gevoelde ik weer levendig, wat ik zoo dikwijls gedacht heb, of het niet
veel wensche-lijker ware, om geen vrienden te krijgen op aarde. Hoe hooger steeds de
vriendschap op aarde rijst, hoe scherper de doorn dien zij eenmaal vroeg of laat het harte mee
doorpriemt! Nieuws van hier is er juist niet veel. - Wat mijne zaken betreft, is alles nog zoo wat
in den zelfden toestand. Mijne kamer bevalt mij op den duur bij uitnemendheid wel – het plan
blijft nog altoos, dat ik in de loop van dit jaar nog uit zou gaan – ik heb u nog niet verteld, dat ik
onlangs gepourtraiteerd ben, en met zeer goeden uitslag. Zoodra het water open is zend ik het
naar Rott., en zoo naar Engeland, om van daar met het pourtrait van mijn broeder naar Ceylon te
reizen. De dames Hugenh. heb ik dit jaar nog niet gezien, tot mijne schande moet ik bekennen
dat ik er, nadat ik er een visite deed, om te bedanken voor den brief van U, niet weer geweest
ben. – Anders is de kring waarin ik rondga, om visites te maken nog altoos dezelfde. Gij hebt
zeker gehoord dat Jet Weijland weer op het krankbed ligt – Gij weet dan ook dat zij gisteren voor
acht dagen een ontzettende operatie ondergaan heeft. Tot nog toe is alles goed gegaan, maar zij
heeft nog groote pijn en smart. Van morgen hoorde ik dat zij van nacht iets had kunnen rusten,
dat anders zeer moeijlijk gaat; door de wonden in den rug. – Ik veronderstel namelijk, dat gij
weet, dat zij in den rug gebrand is. Het was in de laatste tijd zoo erg geworden met haar, dat dit
middel nodig bevonden werd. Uit Rott. heb ik niets gehoord nadat ik er was. Ik verlang nu zeer
naar tijdingen.Ook uit Harderw. heb ik in geen twee maanden een brief gehad. Groet Mie regt
hartelijk van mij en waarschouw haar, ik in staat ben spoedig weer de pen op te vatten en haar
ook met zulk een brief als deze is te bezoeken. – Groet Uwe beste ouders ook hartelijk voor mij.

119

Zie www.hugenholtz.net voor meer informatie over de familie Hugenholtz

Ik ben Uw zeer liefh. Vriend J.A. Palm

131 Amsterdam, 28 Mey 1831. J.A. Palm aan Mie Hugenholtz.
Eindelijk, Waardste Mie! zal ik mijnen zoo ouden en hoog geloopen schuld aan U zoeken af te
doen. (-) Hartelijk dank voor uwe betoonde deelneming op mijnen verjaardag. Het is dwaas van
mij, dat ik juist op dien dag zoo gaarne brieven ontvang. Met dien van Ul. ontving ik eenen van
den Do, dien ik nog in lange niet op heb. – Maar anders ook van niemand; zoo dat, onder andere
dergelijke invallen, die ik op rekening van mijne toenmalige stemming zette, de gedachte in mij
oprees, dat het tijd werd mijnen laatsten verjaardag hier te vieren..( - )- Er heeft hier in de
verloopen week een akelig geval plaats gehad. Ik weet niet of gij een familie Santhagens hier
kent. Misschien herinnert gij U nog eene jufvrouw Ellingkhuizen, die lang te Rott. plagt te
wonen, en onder andren een groote vriendin van Do v.d. Ham was. Deze was eene eigen zuster
van Mevr. Santhagens. Wat ik u nu vertellen wou is dit: verleden op een avond was er een groot
gezelschap bij deze menschen; het was geloof ik de geboortedag van mevrouw. Zij had twee
dochters in huis. Deze waren, na dat alles afgelopen was, alleen nog op. De oudste van de twee
laat hare zuster even alleen en gaat naar beneden - en stort zich in de gracht. – Men vindt geen
grond om te denken dat het haar bij ongeluk overkwam. Echter blijkt uit alles, dat het geen plan
was, dat zij lang te voren had gevormd. – Alles wat men weet is dat zij in de laatste tijd zeer
zwaarmoedig was; en niet lang geleden door iemand gevraagd was, dien zij, voor de tweede
maal, afsloeg. Welke raadsels blijven er voor dien dag der dagen ter oplossing over ! –
Gij vraagt mij omtrend Prof. v.d. Hoeve, wat van die collegies van da Costa, welke hij bijwoond,
aan is – gij weet misschien, dat da Costa, men zegt, ook al door financiele belangens genoopt,
een coll. geopend heeft over de vaderl. Geschiedenis, welke hij uit een Godsdienstig-staatkundig
oogpunt wilde behandelen. Hierop nu heeft, met verscheiden meer voorname personen hier,
hoewel partikulieren, ook prof. v.d. H. ter deelneming geteekend. Men vond het wel vreemd in
v.d.H., en ik weet ook niet uit welk beginsel hij het deed; maar veel is er anders niet over
gesproken. Nu heb ik er ook in kort niets van gehoord, maar reeds van de vijf eerste uuren had hij
er 3 over geslagen. Ook kan, hetgeen ik de colleg. zelve over gehoord heb, onmogelijk Prof. v.d.
H. volkomen genoegen geven. – Wat overigens betreft zijn al mindere opgang, die hij hier zoude
maken, moet gij, dunkt mij, toch niet zoo gansch verkeerd onderrigt zijn. Het is waar, men kan
het niet aan zijne kerken waarnemen, want nog voor 14 dagen moet hij een barstende kerk vol
menschen gehad hebben. – Maar toch verbeeld ik mij, dat hij niet veel hooger rijzen zal op den
steilen berg der eere. Reeds gedurende den winter hoorde ik meermalen allerhande aanmerkingen
op v.d.H. maken, door menschen die hem te voren hoog vereerden. Ik kan in mijnen
verkeringskring niet opmerken, hoe men in het algemeen over hem denkt, maar in dien kring is
hij zeker niet meer zoo gezien als te voren. (-)
Ik wensch u veel geduld toe om dit gekrabbel te ontcijferen. – Gij weet de Cramers zijn in Dord.
Ik heb in lange niets van haar gehoord. Nu geniet nog veel van en met uwen broeder. Ik verzoek
de hartelijkste groeten ..?.. Zeg Jans dank voor haar regels en derz. inhoud! Mijne complimenten
ook aan uwe beide ouders.
Ik ben Uw zeer liefh. Vriend J.A.Palm

132 Oud Bussum, 11 Juli 1831. J.A. Palm aan Jans Hugenholtz.
Waarde Jans!
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Terwijl ik hier, op de heerlijke plaats van den heer Bredius, eenige dagen doorbreng, gevoel ik nu
dubbeld opgewekt, om U eenige regels te doen toekomen, op den dag van morgen, om mede deel
te nemen aan de gelukwenschingen , die U dan uit zoo veler hart en met zoo veel regt zullen
gedaan worden. Zekerlijk levert uw verjaardag op morgen u in dubbele mate stof tot blijden dank
en dankbare blijdschap op! En gij weet hoe zeer ik in elk opzigt, mij met u verblijde en god dank
voor al het goed, dat hij U op morgen te gedenken en te genieten gaf! (-) Maar het is niet alleen
wegens de wederkering van uwen verjaardag, dat ik U en de uwen geluk wensche, - een ander
groot gunstbewijs Gods geeft u allen en mij de hoogste vreugd. Die gewigtige dag der bevalling
van onze vereerde Mev. zóó goed voorbijgegaan, en de hoogste wensch dier geliefde vriend zoo
zeer vervuld! – Gij kunt U voorstellen wat ik ontstelde en hoe ik getroffen was van verwondering
en blijdschap toen ik verleden zaturdag de Haarl.Cour. zonder eenig erg doorloopende de
advertentie van Hug. las! – Er was toen reeds een brief voor mij van hem in Amst. maar mijn
hospes, wien ik verzogt129 had alle brieven voor mij dadelijk na te zenden, had dat eenen dag
verzuimd. (-) Uwen laatsten [brief] met het Journ. ontving ik goed en dank ik u voor. Dat het
lezen van dat geschrevene uwen lust om Londen te zien niet kon opwekken, had ik niet anders
verwacht, - maar dat het geen nadeeligen invloed op Uwe gedachten omtrend dien stad er steden
zal kunnen hebben, houd ik mij niet minder van verzekerd. (-) Nu heb ik u nog niets gezegd van
een bezoek, dat ik in Amst. ontving, van Do Aug.! – Ik had in langen tijd niet van hem gehoord
en dacht reeds het geheel met hem bedorven te hebben toen hij daar (verl. Woensd. 6 July) in
eens in den vroegen morgen voor mij stond. – Ik zoude juist den volgenden morgen nog hier
heen gaan, en dat kwam mij goed te pas. Want hem in Amsterd. meer dan eenen dag bij mij te
hebben zou boven mijn vermogen gaan, om door te staan. Gij kunt het U niet verbeelden, en ik
heb geene begeerte om het U nu te zeggen, welke invallen en plannen hij dan al niet heeft en
vormt, hoe hij – zich dan geheel aan mij geeft! Hij was nu in een opgewonden vrolijke stemming,
- en daarbij indiscreet in hoge mate bij andere menschen. Zoo wist hij Do Kaakeb. bij wien ik
woensd. avond gevraagd was te dwingen om hem ook te vragen, en dit niet alleen, maar perste
hem eene uitnodiging af om toch woensdag weer des middags daar te komen eeten! Do K. had
mij namel. op dien woensd. gevraagd, omdat ik dan voor een dag in de stad ga, om een les bij
Prof. Roorda te ontvangen. Dan vind ik Aug. waarschijnlijk op mijne kamer op mij wachtende. –
Gij moet weten, ik hier met den jongen Bred. zamen ben, mijne boeken mede genomen heb, een
kamer voor mij vrij heb, om alleen te werken, en dan alle woensd. naar de stad ga, om een les
waar te nemen. Het is hier dan ook overheerlijk schoon, en indien het goed gaat zal ik nog wel
een veertien dagen hier blijven. En nu verzoek ik mijne beste groetenissen aan uwe geliefde
ouders, groet Mie hartelijk, ook Reinhard! – Geniet uwen verjaardag in de heiligste en zuiverste
vreugd en geloof mij
Uwen zeer liefh Vriend, J.A. Palm
P.S. Mijn addres hier is: bij den heer A. Bredius op den huizen Oud Bussum boven Naarden. Gij
begrijpt ik brandend verlang nadere tijding uit Rott. (-) Indien gij mij dus al was het met een paar
woorden slechts iets naders mededeelt, zult gij mij grootelijks verpligten.

*133 Amsterdam, 2 Apr. 1832. J.A. Palm aan Jans Hugenholtz.
Adres: Mejufvrouw J.A. Hugenholtz, Kromme nieuwegr. Utrecht.
Waardste Jans!
Eindelijk zal het er toch toe komen, dat ik mijne, door U nog zoo zeer verzwaarde, schuld afdoe.
Toen ik mij reeds bijna twee weken door allerlei bezigheden had laten verhinderen, om aan U te
129

Nl. de geboorte van Catharina Geertruida (overgrootmoeder Voorhoeve – Hugenholtz) op 6 juni 1831.
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schrijven, en U voor zoo veel genoten vriendschap en goedheid dank te betuigen, drukte het mij
zwaar; maar nadat ik bovendien uwen zoo minzamen brief van den 25ste ontving, werd ik geheel
uit het veld geslagen en wist niet met wat gelaat mij voor U te vertoonen. Waarlijk het is mij niet
mogelijk, U te zeggen zeggen hoe gevoelig ik ben voor de kiesche en edele manier waarop gij
mij voorkwaam om mij gerust te stellen wegens de bewustheid, die ik hebben moest, met mijn
bezoek uwe goedheid zoo weinig naar waarde beantwoord te hebben. Zekerlijk hebt gij U
bedrogen gevonden in hetgeen gij uzelven beloofd hadt, en het is daarom dat ik Uwe handelwijze
te meer waardere. Intusschen verzoek ik U, Uwe waarde ouders van mijne erkentelijkheid te
verzekeren, voor de vriendelijke en gulle wijze waarop zij mij ontvingen en onthaalden! Hoe zeer
het in mij het gevoel verlevendigde, waarmede ik het verlies van haar, die mij eene vriendin was
had vernomen, en ik daarenboven ook uw eigen verlies zoo veel levendiger besefte en dieper
gevoelde, -was het verblijf in uw huis mij om meer dan eene rede een wezenlijk genot, vooral om
de gelegenheid die het mij verschafte om U weer te zien en te spreken. Reeds lang voordat ik U
gezien had, had Mie mij zoo veel van U verteld, dat ik veel betrekking op u gevoelde en immer
wenschte in nadere aanraking met u te komen; en ook aan Mie heb ik de betrekking met U te
danken. Ik beschouw daarom Uwe vriendschap als een geschenk van haar, en zal die, ook om die
rede, altoos op hoogen prijs stellen.Dank daarom ook voor de vele bewijzen van Uwe zijde van
uwe vriendschappelijke gezindheid jegens mij. –
Ik was blijde uit uwen brief iets van Rott. te vernemen ik hoop, dat Bert v. A. spoedig herstelle.
Dat Hug. zoo naar Eindhoven reisde, doet mij vermoeden het van een ernstigen aard was, ik hoop
intusschen, ik hier geene rede toe had. Dat Pieter weder herstelde verblijdde mij zeer. –
Verleden week had ik het geluk eenen brief van mijnen Vader te ontvangen, met de beste
tijdingen van alle mijne dierbare betrekkingen. Dat hij in dat warme land, en in een vreemd
klimaat zoo gezond blijft is zeker reeds een voorregt, waarvoor ik God niet genoeg danken kan.
Dit wordt echter zeer vermeerderd, door dat hij met klimmen zijner jaren, en met de toenemend
onwaarschijnlijkheid, van zijn Geliefd Vaderland immer weder te zullen zien, tevens zoo veel
meer rede vindt om met zijn verblijf daar verzoend te worden, in de gezegende vruchten, die hij
op zijn werk ziet en in de uitbreiding van zijn werkkring. – Treurig was het aan de andere kant
voor mij te vernemen, dat mijn zwager reeds sinds eenige jaren in een zeer zwakke staat van
gezondheid verkeerde en buiten staat was eenige bezigheid te doen. Gisteren hoorde ik Prof. V.d.
Hoeve prediken. Hij had weder een zeer aanzienlijk gehoor en sprak over de .?.beveling van
Maria aan Johannes. Voor wie het echter verleidend mag wezen, om van het horen van onze
predikanten afgetrokken te worden, voor mij is het dit niet. Integendeel kan het mij de
kernachtige degelijke stukken van sommigen onder predikanten, schoon met minder sierlijke taal
en boeijende welsprekendheid voorgedragen, boven zijne kunstmatige en behagelijke, maar
weinig bevattende redevoering doen waarderen. Dit dacht ik althans gisteren, toen hij toch ook
bijzonder weinig degelijks, met de fraiste woorden, zeide. Ik hoor hem over ’t geheel ook maar
zeldzaam. Maart heeft ons reeds een kleine proef van de lente gegeven. Ik hoop wij het heerlijke weder
behouden en ook eens een groenen Paaschdag beleven mogen. Deze lente geeft mij een gemengd
gevoel van genot en weemoed – meer dan andere. Ik zie alles, voor het laatst, misschien in mijn
leven, zoo uit de winterslaap ontwaken. – Over het algemeen is mij de lente een tijd van
weemoedig genot. Daar is iets in de lucht die ik inadem in de natuur rondom mij als ik bij zoo
een zoele lentedag buiten ben, dat een onuitsprekelijk gevoel van gemis inboezemt. Ik hoop
intusschen gij dat niet kent, en u in tegendeel de aankomende lente troost en blijden moed moge
in storten. Ik heb eens een passage uit een preek van Do Kaakeb. gecopieerd die ik u hier eens
mededeelen wil. Ik geloof dat zijne tekst was Jez. 26-28 en zijn onderwerp: het gadeslaan van de
grootheid van God in de natuur een grond van moed en troost of zoo iets. Zie hier de plaats
geheel:
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"onder de grievendste smarten behoort ook die welke wij lijden, wanneer de dierbaarste
betrekkingen van ons hart worden gescheurd, en wij, door hen verlaten,
als alleen schijnen te
staan op de wereld. Vrienden, ja, kunnen ons dan troostredenen
toespreken, en, medegevoel
bij hen te ontaren kan onze droefheid lenigen, maar naast de vertroosting des evangelies, ken ik
echter in zulke omstandigheden voor de
wonden van het hart geen verzachtender helender
balssem, dan de stille aanblik der
natuur. Zwijgende troost zij. Zij verleent, door de
afzondering van het gewoel der
menschen, ons gelegenheid om matiglijk bot te
vieren aan onze aandoeningen en
lucht te geven aan ons hart, door het storten van
tranen. Maar zij verzacht ook de
hevigheid van onze gemoedsbewegingen, door de
stille bedaardheid, die ons overal
in de schepping omringt, en door de heldere
voorwerpen, die zij allerwege vertoont.
De lieve wildzang der vogelen matigt ongemerkt
onze neiging tot treuren; het suizen
van een zacht windje en het opene des hemels
doet ons de nabijheid van God
gevoelen, en, gevoelen wij deze, dan vinden wij
ons niet geheel verlaten, en de
gedachte beurt ons op: God blijft ons nog over!
Zien wij op een akker het
tarwegraan zaaijen rijpen of in oogsten, wij
worden herinnerd aan opstanding en
herleving, en opgeleid tot het onderwijs
daaromtrend van onzen Heer. Of zien wij
des avonds op naar de starren, wij zoeken dan als
't ware naar een lichtende bol die
welligt de nieuwe woonplaats mag wezen van
onze vrome ontslapenen, en wij
vertegenwoordigen ons hen in een verheerlijkten
toestand. Zoo beurt de aanblik der
natuur ons op uit onze droefheid, en geeft ons die
kalmte weder, die wij behoeven
om getrouw en moedig, die taak aftewerken,
welke er voor ons nog overschoot op
aarde."
Dat zijn de woorden van een man, die dit zeker uit eigene ondervinding sprak, en die de eenige
ware bron van troost voor bedroefde menschen kende. Een aardig geval, waaruit dit zoo treffend
blijkt, hoorde ik onlangs vertellen. Iemand, een condoleance visite bij Do K. willende maken,
kort na het overlijden van zijne vrouw, liep een boekje door waarin eenige mooije plaatsen van
aller hande aard tot eigen gebruik waren opgeschre-ven, om het een of ander te vinden dat
aanleiding kon geven tot een opbeurend gesprek, of dat tot troost aangehaald kon worden. Maar
telkens als er iets gevonden werd dat behaagde en gepast scheen, ontdekte men dat het juist van
Kaakebeen zelve was, tot dat men eindelijk begreep dat een man die zoo schreef en sprak in
zichzelven gezoegzame fonds tot troost en opbeuring moest bezitten. – En nu heb ik U langer
beziggehouden, dan ik in den beginnen voor had. – Ik eindig dus mijne beste complimenten
verzoekende aan uwe waarde ouders Ik hoop spoedig te vernemen dat uwe lieve moeders
gezondheid redelijk zij en het u allen wel ga
Ik blijf Uw liefh. Vriend J.A. Palm

134 Maassluis, den 4 Meij 1832. H.P. Hugenholtz (“Hein”) aan haar nicht Jans.
Lieve Jans!
ik moest aan de Freules over iets schrijven, ik wil hier een klein brievje aan u insluiten om onze
hartelijke deelneming te betuigen over de toestand waarin Uwe lieve ouders zig bevinden
bizonder uw Vader voorleden Maandag heb ik een brief van uw lieve Zuster Cato van Rotterdam
gehad waarin zij mij de verzwakkende toestand van uw lieve vader melde130 hetwelk ons zeer
trof, en dat uw lieve moeder ook nog zo in die treurige toestand blijft verkeeren. Lieve Jans, gij
hebt waarlijk, een heele post, God wensch ik sterke u daaronder en beware U bij uwe
gezondheid, en dat Gij moogt ondervinden dat de Heere U kruis naar kragt wil schenken, en
130
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kragt naar kruis ik gevoel zo ten volle, dat gij uw lieve Zuster mist, maar de Heere kan dat op een
andere wijse weer vergoeden, met uw te sterken en te ondersteunen, in die post, waartoe gij nu
geroepen word, ik heb dit bij ervaring al zo menigmaalen ondervonden, ik heb, binnen 3 jaren
met mijn goede Brouwer al wat overgebragt, als ik zulks van te voren dit had kunnen
vooruitzien, zou ik gedagt hebben, daar koom ik niet door, en tog zo ongevoelig word men er
door geholpen en ondersteund door een Goddelijke Hand, die ons staande houd, en er ons door
helpt. Ik wensch U van harten toe, dat ge zulks ook zult mogen ondervinden, lieve Jans, kust uwe
ouders tog eens hartelijk voor mij, hoe gaarne zoude ik niet eens willen overkomen tot Uwent,
maar het is mij onmogelijk, ik kan hier niet gemist, ik moet daaraan verloochent zijn, en volgen,
nu begrijp ik zeer wel lieve dat gij veel te doen hebt, en weinig tijd tot schrijven hebt maar gij
zoud mij tog groot plaizier doen, dat gij bij de Freules van Lijnden eens informeerde na de tijd
van hun vertrek, naar Essex: het welk in deze maand zoude zijn, dan had ik zo gaarn, dat U een
brievje aan mij schreef, en dit de Freule mede gaaft voor mij, hoe is het tog met uwe lieve
Moeder, haar lighaam, gestel, hoe is dat? smaakt het eeten haar goed, hoe is de nagtrust. ik
geloof Brouwer wel wat van haar heeft, die het meeste klaagt over benaauwdheden en pijnen en
moet maar afleiding van gedagten hebben, in de Paaschweek zijn wij eens uit geweest, 3 dagen
agter elkander de lugt verkwikte Hem bij de Domineis, maar als hij dan weer t'huis gekomen is,
dan begint het klagen weder. Hij begint nu tog meer van uitgaan te horen, dan Hij plagt te doen.
Wij sukkelen zo maar voort. – Jans liev Do: Slotemaker bedankt uw wel voor het Blommezaad,
Hij mag tegenwoordig nog al vrij wel zijn, hoopt in deze maand eens te preken, terwijl zijn
proponent nu nog hier is, die tegen July zijn tijd uit is. Wij willen hopen dat Slotem. zal kunnen
blijven preken en nu zijn wij weer ontrust door het Beroep van Stroeve naar Hoorn, dat ons zeer
leed doet, en de geheele Gemeente de kortheid van zijn verblijf hier, doet ons hopen hij bedanken
zal. Wij zijn zeer verblijd, dat wij onze goede Bonnet behouden.
Nu lieve kan ik niet langer, Brouwer en ik doen uwe ouders, en U, hartelijk groeten, ook Merens
en Cato, en verdere goede vrienden, na Uw allen de beste zegen, en sterkte te hebben
toegewenscht blijv ik
Uwe U hartelijk Liefh: Tante! H:P: Hugenholtz

135 Rotterdam, 11 Meij 1832. C.C. Hugenholtz – v.A. aan J.A. Palm.
Waarschijnlijk hebt gij gedacht beste Adriaan dat wij uw verjaardag vergaten en dit zal u een
onaangenaam gevoel gegeven hebben, en wij hebben er ditmaal buiten gewoon veel aan gedacht,
reeds te voren, omdat het waarschijnlijk wel de laatste verjaardag is, welke gij hier viert, ik had
daarom zeer gewenscht dat gij die hier had doorgebracht, hoewel ik er U niet toe zou hebben
durven animeeren daar wij al in de voordrukte van het verhuizen zijn en gij er welligt weinig
voldoening van zoudt gehad hebben; hartelijk wensch ik dat gij dezen dag voor u zelven
aangenaam zult doorbrengen, met dankbaarheid aan het voorledene en met een goed toeverzicht
aan de toekomst denkende, nog lang worde uw dierbaar leven gespaard, tot zegen voor u zelve en
tot heil van veelen.
Met een mismoedig gevoel denk ik aan uw naderend vertrek hoe weinig wij elkander ook in de
laatste tijd zagen, zoo is het denkbeeld om dit te kunnen doen toch zoo gerust, , mogt ons leven
hier altijd meer door ons worden beschouwd als het doorreizen door het land der
vreemdelingschap, en mogten wij dankbaar voor al het goede dat wij in dat vreemde land
genieten ons toch aanhoudend verheugen op dat ware Vaderland; daar zijt gij in de Oost en ik in
Rotterdam even ver vandaan, of liever digt bij, dat zal niet van de plaats maar van de gesteldheid
van ons hart afhangen (-) en ik had nu nog zoo veel te schrijven nu hoop ik toch dat gij ook bij
ons nog eenige dagen zult kunnen logeeren, mij dunkt hier tegen zullen uw Oom en Tante toch
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niets kunnen zeggen, maar wij kunnen voorts maar nu vooral geen plannen maken door de
toestand van onze lieve Vader de brief van gistereen was meer ongunstig, en wij moge ons niet
voorstellen dat wij deze waardige man lang behouden zullen131 en ik zou hem zoo gaarne nog
eens zien en ben steeds vreezende dat Hug.op eens zal ontboden worden, en midden in de
verhuisdrukte zou ik onmogelijk mede kunnen gaan. De wond aan het been is nu weer eindelijk
toe; ik ben daar nu deze dagen zoo dubbel blij om, en 't is mij opmerkelijk dat het juist nu in
korte tijd (na zoo lang open geweest te zijn) toe ging nu ik mijn beenen zoo nodig heb; hoe Goed
is God; mogten wij dat meer geloven als het ons niet naar den zin gaat, en wij angstig
vooruitloopen. dat wil God mij nadrukkelijk leren, want vóór meenige verhuizing, was er het een
of ander groot bezwaar waar door wij meenden verhinderd te zullen worden om op den
bepaalden tijd te kunnen gaan en toch zorgde God altijd (tusschenbeide wonderbaar) dat wij
klaar waren. maar de brief moet weg dag beste Adriaan, geloof mij altijd uwe oprecht liefh.
vriendin CC Hugenholtz

*136 Amsterdam, 27 Mei 1832. J.A. Palm aan J.A. Hugenholtz, Kromme nieuwe gracht te Utrecht.
Lieve Jans!
Wat heeft het mij gespeten, dat ik U zoo veel ongerustheid veroorzaakt heb, en dat onze brieven
elkander zoo zeer misgeloopen hebben! Toen ik uwe regels van den 6den dezer ontving had ik
juist het pakje naar den jongen Weijland gezonden, en antwoordde daar niet op. omdat ik
veronderstelde, dat gij spoedig uit de onzekerheid zoudt verlost worden. Maar toen ik uwen
lieven brief op mijnen verjaardag ontving, ontstelde ik zeer, en informeerde dadelijk naar de
oorzaak dier vertraging, vernam echter, dat alles op den bepaalden tijd met een bezending thee
etc. verzonden was. Ik twijffelde dus niet, of men zoude in Utr. toen niet veel langer gewacht
hebben met mijn pakje aan U te bezorgen, en vertrouwde, gij daaruit wel de toedragt der zake
zult opgemaakt hebben. Intusschen heb ik veel spijt, dit zoo moest loopen. Gij vergeeft mij
echter, hoop ik, mijn gebrek aan accuratesse, en ontneemt mij, bid ik, niet uw vertrouwen in het
vervolg, op belofte van "hierna beter op te passen"! – Uw aandenken aan mijn verjaardag deed
mij veel goed. Hartelijk dank voor de deelneming! Verleden jaar schreef Mie me nog. Toen dacht
zij, het de laatste keer was zij mij op dien dag zoude kunnen schrijven. Maar toen dacht zij niet
de oorzaak hiervan in haar afreise, niet in de mijne zoude zijn gelegen. Nu, zij is naar het
vaderland afgereisd, en zal daar betere wenschen weten te doen! Maar ik zal ook haast afreizen,
maar nog niet naar dat Vaderland. Zoo tenminste, schijnt het Gods wil te zijn. Ik zal Holland nu
spoedig verlaten, om zoo wat steenen aan te reiken, om den heiligen tempel Gods te helpen
opbouwen. De toebereidsels tot mijne afreize worden reeds ijverig gemaakt. Men is met mijnen
uitrusting aangevangen, en ziet naar een bekwame scheeps gelegenheid om. Echter, oordeelt
men, niet vóór Augustus klaar te zullen komen. Maar twee, drie maandjes zijn schielijk voorbij
gevlogen. Het was dus een belangrijke verjaardag , dien ik beleefde, een gewigtig jaar dat ik in
trad. Dubbel aangenaam was het mij daarom, de deelneming van geliefde vrienden zoo te
ondervinden. Ook uit Rott. van uwen broeder en Zuster, kreeg ik verblijdende, hartverkwikkende
bewijzen daarvan. Een volgend jaar ben ik dan zeker op Java, zoo als wij menschen gewoonlijk
rekenen, maar dan ben ik ver, ver van alle mijne vrienden! Dan zijn mij die brieven van vroegere
jaren een heilige schat, en dan vier ik de verledene dagen!
Ik verlang te horen hoe het bij U is, Ik hoop, dat uw waarde vader weder geheel hersteld is, en
zijne vorige krachten weder gekregen heeft. Dat uwe lieve moeder redelijk zij, en haar uitwendig
gemis door inwendige grootere schat rijkelijk vergoed wordt. Ik verlang niet minder, weer eens
131
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te horen hoe gij het hebt, lieve Jans! Uw gemis blijft zoo groot, en neemt dagelijks zoo toe! Maar
ook de kracht en de troost zal dagelijks toenemen. Naar mate uwe aardse scheiding grooter is, zal
ook Uwe hoogere, inwendige, hemelsche vereeniging met haar, die voor de troon Gods aan U
denkt, en voor U leeft, grooter en levendiger wworden. Ja waarlijk uw voorrecht is groot. Z<ulk
een> nauwe levendige betrekking op den Hemel en op hemell<ingen> te gevoelen is iets dat ons
zinnelijke menschen toch anders niet zoo gemakkelijkt gelukt!
Er is hier niets nieuws of belangrijks om U mede te deelen. Alle vrienden zijn welvarende. Dezen
morgen hoorde ik Do Weijland over het laatste vers van Matheus. Straks denk ik Do Broes te
horen over den 22sten Zondag. Ook dit voorregt zal ik weldra missen. Mogt ik het nu nog met
des te grooter belangstelling en voordeel gebruiken. Wij waren eenigen tijd in de angst, dat wij
den voortreffelijken Broes niet langer van den kansel zouden horen! Eene zenuwtoeval, die hem
plotseling overviel, deed het ergste vrezen. Hij is echter volkomen hersteld, maar preekt toch
zelden. – Do Brave heeft tot nog toe zeer volle kerken. Ik hoorde hem eenmaal niet zonder
voldoening, zoo als Augustini zou zeggen. Nu, beste Jans! neem dit weer in uwe goedheid, voor
eenen behoorlijken brief aan, en laat het zóó een spoedig antwoord van U verwerven. – Groet
uwe waarde Ouders zeer voor mij en geloof mij,
Uw liefh. Vriend J.A. Palm

*137 Maassluis, 3 Mei 1833. Brief aan Jans in Utrecht, van haar tante H.P. Hugenholtz.
De brief geeft geen jaartal. Maar als de schrijfster het heeft over de kinderen van Cato Hugenholtz-van
Affelen, noemt ze Piet, Catootje en "de kleinste” – dat moet Clemens Lambertus (1833-1834) zijn, niet het
laatste kind Petrus Hermannus want Cato Hug.- v.A. stierf tijdens of vlak na diens geboorte en daar wordt
in deze brief niets over gezegd.

Lieve Jans!
Gij zoudt wel haast denken dat ik U en uw lieve Moeder geheel vergat daar ik Uw in zulk een
geruimen tijd niet geschreeven heb, in mijn laatsten aan de Freules, verzogt ik Hun Ed: Uw
dezelve medetedeelen, dan hoorde gij tog wat van mij, en nu koomt uw Br. en Zuster van
Rotterdam haast bij uw logeeren dan kund ge ook weder wat van mij horen ik heb ne
geleegenheid om U franco een brief te doen toekomen, daar Do Bonnet op morgen naar Utrecht
denkt te vertrekken, om de Begrafenis van zijn Oom Voorduin bij te wonen, die goede man was
voorleden Woensdag pas van Utrecht t'huis gekomen denkende dat het met zijn oom nog wel wat
duuren kon, en ziet, daar ontfangt hij nu zo spoedig daarop de tijding van de Dood van zijn Oom,
dat heeft Bonnet zeer getroffen, en daar Hij nu tog gaat naar Utrecht, wil ik Hem een brief
medegeven. zo veel mijn tijd toelaat, aanstaande Dingsd: den 6 Mey wagt ik hier bij mij Mellink,
en Lotje van Amsterd: om de zaken hier te redderen, Cato Mellink kan niet komen van wegen
Haar drukke Huishouding heeft nu 8 Kinderen, ik zal verblijd zijn als de Boel hier geredderd zal
zijn, als dat voorbij is, dan hoop ik uw wel eens nader te melden, hoe zulks is toegegaan,
voorleden Zondag avond is Do: Bonnet aan uw Huis gweest, wilde een visite bij uw Moeder en U
maken, maar gij waart beiden uit, ik maakte daar uit op, dat uw lieve Moeder nog al redelijk
moest zijn met Haar gezondheid en U ook welvarend. dat verblijde mij, ik bedank U nog wel
lieve Jans, voor uw lieve brief die gij aan mij geschreeven hebt na de Dood van Brouwer ook die
van Cato Merens, zij waren mij beiden regt aangenaam van uw Broeder P. heb ik ook zulk een
lieve brief gehad, door Gods Goedheid mag ik nog al gezond zijn, maar tussen beiden heb ik ook
nog al treurige oogenblikken over het gemis van Brouwer, ik heb ja veel met de goede man te
doen gehad, en getobt, maar al dat leed ben ik al vergeten, ik mis nu maar veel aan al het goede
dat ik van Hem genoot, zijn vriendelijke toespraak, aangenaame gesprekken, en Voorbidding,
maar ik mag niet klagen, daar ik ondervinden mag, dat, hetgeen men in het Schepsel verliest, wij
zulks in God ruim kunnen weder vinden, ik heb ruime dankstof, dat ik door Gods Genade zulks
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ondervinden mag, en dat ik zo gesterkt en ondersteund word, maar ja, de Verandring is groot
voor mij, die ledigheid nu op mijn kamer dat is naar voor mij, en ik moet tog van agteren zeggen,
dat ik nergens beter kon geplaats geweest zijn, dan in dit Huishouden, daar ik veel aan die
Menschen gehad heb bij het verlies van Brouwer, en verder nog heb, waarom ik hier ook gaarne
zou willen blijven, gij moet met uw Zuster Cato daar maar eens over praten, die het mij ook
aangeraden heeft ik ben altijd zo verblijd, als ik eens gelegenheid heb, om eens op een Daagje
naar Rotterd: te kunnen gaan, Uw Br: en Zuster zijn altoos zo lief en hartelijk tegen mij, en zo
gereed, om mij behulpzaam in alles te wezen. O! ik heb daar zo veel genoegen van wat hebben
zij lieve Kinderen, het is jammer dat die lieve Piet zo agterlijk is, dat Catootje, is ook regt aardig
en liev, dat is een Dotje van een Kindje, en het kleinste ook, - wel wat zegt ge van het beroep
hier? Do Huidekoper van Woudenberg, daar zijn wat goede berigten hier van ingekomen, is die
man bij U ook bekend? ik vrees maar Hij het niet doen zal omdat Hij te Zutphen ook kan
beroepen worden, nu dat moeten wij afwagten – ontfangt uw ook wel eens een brief van Leiden?
reeds voor lang heb ik eens aan Trui geschreeven, maar ik ontfang geen berigt van Hun terug, ik
vrees dat het met Constan daar bedroeft gestelt is, dat dat de reden is, waarom zij mij niet
schrijven, - lieve Jans nog iets anders, er heeft bij mij een verzuim plaats gehad, dat mij van
agteren zeer spijt, bij het zenden van de rouwbrieven van Brouwer, heb ik niet gedagt aan Zuster
Leemaan, die was ik geheel vergeten, het was te laat om het toen nog te doen, heeft zij er uw ook
van gezegd? – wat hoor ik met leedwezen dat Bergsma in geen goeden staat is, wat zijn
gezondheid betreft, een treurig uitzigt voor die Vrouw en Kinderen, groet Hun tog van mij, en dat
ik Hun het beste toewensch, groet verder alle goede vrienden en bekenden van mij, ook uw lieve
moeder, en U, omhels ik in mijne gedagten, als gij kunt schrijft gij mij wel eens weerom. Do
Bonnet koomt Woensd: weer t'huis, daar hij op Hemelvaartsdag hier preken moet, vaart zamen
wel hiermede blijv ik, Lieve Jans!
Uwe U Liefh: Tante! H:P: Hugenholtz

*138 Rotterdam, 1 Jan. 1834. 1) P.H. Hugenholtz en 2) C.C. Hugenholtz – v.Affelen aan hun
(schoon)moeder de Wed. Hugenholtz en (schoon)zuster, op den Drift te Utrecht.
Hartelijk geliefde Moeder en Zuster!
Van ganscher harte wordt door ons een gezegend nieuwjaar toegebeden. God zij met U! Hij zij
Uw helper, uw leidsman, uw vader in onze Heer Jezus Christus. Hoe zalig is het, dat wij dit met
zooveel vertrouwen voor elkander mogen bidden, en van elkander weten, dat wij, ofschoon dan
met veel gebrek, toch in opregtheid, door gevoel van behoefte gedreven, tot God gaan in de naam
van Christus en alzoo ge…gelijk in Hem onzen vergevenden en verzorgenden Vader hebben. Dat
gebrekkige worde in dit jaar bij U en ons meer en meer genezen. Ook uw geloof aan God en
zijnen Zoon worde levendiger, eenvoudiger, vaster en vruchtbaarder in alle goede werken. Even
daardoor vervulle U meer moed, blijdschap in God, meer vrijmoedigheid voor Hem en
vertrouwen op ..?.. en zij is er met bereidvaardigheid, om Zijne wil te doen met verzaking van
eigen lusten en volgehouden strijd tegen de zonde - ook bij de smartvolle herinneringen, die deze
dagen, inzonderheid de dag van morgen, aanbrengen, zij het geloof aan Gods wijze en tedere
vadermin, waarmede Hij geft en neemt, waarmede Hij slaat en heelt, in u levendig. Uw en ons
hart keert zich maar te meer na Hem, de eeuwig levende, de onveranderlijk getrouwe, hoe meer
ons ook het uitnemendste dat de aarde ons geven kon, ontvalt, terwijl het leven ons dierbaar zij
als tijd van heiliging, zoo verkwikke ons het uitzigt op de vrolijke en heilige hemel, waar de
onzen het zoo onuitsprekelijk goed hebben.
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Wij begonnen het jaar met een gevaar door zeer hoog water dat coll. v.d. Ham en mij, daar wij
beiden preke moesten noodzaakte, om een eind weg te varen, zoude wij in de kerk kome. Wij
vreeze zeer van nog veel wezenlijker rampen te zullen hooren, daar het zoo hevig heeft gestormd.
Het begin de[s] jaars is wel zorgvol. Moge het ons en velen te meer met God doen beginnen. – Ik
had nog volstrekt geen gelegenheid om de Heer Dyghem te vragen van die effecten. Eenige
dagen zullen daaraan ook weinig doen. Morge hoop ik het te doen. Ik geloof niet dat er zijn van f
110 of f 210 maar wel weet ik, dat er Amsterdamsche obligaties zijn van f 210. – daarvan zou
Jans er een kunnen nemen, indien zij liefst de uitslag van mijn onderzoek alhier niet afwacht.
Mijn beste vrouw zal nu nog wat bijvoegen. Zij begint het jaar ook niet gemakkelijk, heeft veel
noodig, om de moed niet geheel te laten zinken. Haar en mij in uw voorbede aanbevelend ben ik,
ook Bergsma, Cris en Jet S. hartelijk groetende
Uw liefh. Zoon en Br. P.H. Hugenholtz
Nu vrees ik hier weinig te zullen kunnen bijvoegen daar Bert Ledeboer hier kwam juist toen de
kinderen vertrokken waren, hartelijk vereenig ik mij met het boven staande, ik weet er niets bij te
voegen wat wenschen betreft ik was de laatste dagen neergedrukt, ik tob over Bertje het kind is
niet vrolijk, benaauwd op de borst en groeit ook niet veel, zijn vleesch is zoo slap, tusschenbeide
zuigt hij goed maar dikwijls weigerd hij ook de borst; hij slaapt heel rustig was dit zoo niet dan
zou ik denken of het zog wel overvloedig is eten wil hij bijna niet maar dit was bij Piet ook het
geval en toch geloof dat de min niet genoeg had, maar die sliep zoo weinig en Bertje zoo veel
nog gister avond ging hij ten zeven uur in de wieg, om elf uur neem ik hem op dan zuigt hij en
wordt droog gemaakt; toen sliep hij weer tot half vijf, en toen tot over zeven uur maar het kindje
ziet er zoo innig zwak uit, de min is niet sterk en eet ook niet zoo als eene min dat doen moet
misschien zijn tanden de oorzaak maar hij zakt ook zoo in een, dat heeft Catootje nooit gehad,
die was in alles zoo anders; als het soms eens gebeurde dat U van eene goede min hoorde of kon
hooren zou ik het toch graag eens weten. [als] ik eens veranderen moest had ik niet graag iemand
van hier ik vind die Utrechtse menschen steviger. Ik ben ook zoo wat vreezende weer zwanger te
zijn het zou dan tegen Augustus zijn, dus U spreekt er maar nog niet van, dit een en ander maakt
mij wat moedeloos, en veel moedeloozer als ik wezen moest; niets toch is bij geval en met
oneindige wijsheid en liefde wordt ons lot bestuurt daar is Do van den Ham. ik kan dus niets meer
in groote haast
Uwe hartelijk liefh. Cato.

139 P. en C.G. Hugenholtz132 aan hun dochter Jans t.g.v. haar 37e verjaardag. Dus begin 1834.
[Voornamelijk een aansporing om (door te gaan met) goed te leven.]

...leer nu voorts waken tegen alles wat u van God en van uwen plicht u zou kunnen aftrekken, leer strijden tegen uwe zinnelijke begeertens, die u aan de aarde boejen, dan zult gij in uw verder
leven, dat wij wenschen nog lange gerekt worde, vrede hebben in uw geweten, met God en met
de Menschen, en moest gij in uw beste leeftijd sterven, met vrede heengaan...

140 20 Augustus 1834. Ds Augustini van 's Bosch aan P.H. Hugenholtz.
[Een betuiging van medeleven met het overlijden van C.C. Hugenholtz-Van Affelen die bij of vlak na de
geboorte van haar laatste kind gestorven is.]
Dit is een (19e eeuws )afschrift van het origineel.
132
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141 Den Treek, Dinsd. 2 Sept. 1834. Mevr. Beaufort aan P.H. Hugenholtz te Rotterdam.
Ook een (19e eeuwse) kopie.

Waarde Vriend!
Zoo zijt dan ook gij door onzen Hemelschen Vader gebragt in dien staat van eenzaamheid des
harten die zich gevoelen en ondervinden maar door gene woorden ooit uitdrukken laat. Ik ken
dezelve en ben in gedachten bij U. Naar mate de lotgenoot (of liever de wederhelft, want in eene
huwlijks verbintenis gelijk de uwe, en de mijne geweest zijn, was de vooruitgereisde, een half
ons zelf) in alle opzichten voortreffelijk was, is die staat van Isolement op alle punten gevoeliger;
zij doet zich naar de verschillende omstandigheden, op verschillende wijzen gevoelen, maar de
arme worstelende alleen blijvende (wie het ook van de twee zijn moge) is daarbij als verslagen
en ter aarde geworpen, om in dit leven nooit weer zoo als te voren te staan. Ik ondervind dit als
zwakke weduwe die losgemaakt wordt van den boom waar aan zij vasthield, gij evenzeer als
Echtgenoot en als Vader van jonge hulpbehoevende kinderen, voor wie de moederzorg, zouden
wij zeggen, onontbeerlijk was. Hoe was het mogelijk, dacht ik dikwijls, dat ik niet reeds bij de
intrede van die pijnlijke loopbaan bezweken ben, maar daarin, al was het in in ligchaams en ziels
zwakheid, nu reeds 5 jaren, mijne plaats op aarde vervult heb? O het was, omdat ik daarin wel
eenzaam, maar niet van God verlaten ben. Hij laat ons eenzame niet aan ons zelf over maar
ondersteunt, geleidt en bestiert ons, Hij heeft met onze verbijstering en onze aartsgezinde
droefheid geduld, en op duizend wijzen toont hij ons zijne nabijheid en zijne liefde. – Dikwijls
doet hij dit door de hulp van onze lieve medemenschen, zoo als den Zaligmaker, zijne moeder.
door zijnen Vriend verzorgen liet. Somtijds door kleine bestieringen zijner voorzienigheid en
zeer dikwijls door in onze gedachten intevloeijen en die bij het een of ander onderwerp te
bepalen, - Dan eens, is het mij zoo groot, verbonden te zijn geweest aan een Echtgenoot, die zoo
algemeene liefde en achting mede in het graf heeft genomen. – dan dankbaarheid, van zoo vele
jaren dit geluk genoten te hebben, en getuige te zijn geweest
van zijne trapsgewijze vorming voor de eeuwigheid – dan weer bij leed en droefheid was het de
gedachte "O hiervoor zijn zijne oogen gesloten"! of ook: "de droefheid van mij te overleven is
hem uitgespaard, mogelijk ware hem die al te zwaar gevallen". Somtijds ook een diep gevoel van
de broosheid des aardschen levens, het voorbij snellen daarvan, en de hoop op wedervereeniging.
– Dikwijls ook geeft God mij de lust om met de doode voort te leven, en in zijnen geest te
handelen en te werken ook in kleinigheden, zoo als ik vermoeden kan dat hij dit zou gedaan
hebben vooral in betrekking tot zijne op aarde achtergelatene kinderen, en al kan dit dan slechts
gebrekkig zijn, zoo hij daarvan kennis draagt zal toch de poging, dacht ik, hem aangenaam zijn!
– Mij dunkt, Waarde Vriend! alle deze gedachten en gevoelens zullen ook U niet vreemd zijn,
hoezeer ook uwe gewigtige openbare amptsberoeping u minder dan aan mij, eenzame weduwe,
tijd tot peinzen overlaat. Hoe gaarne herinnert men zich ook, en stelt zich in de bijzonderheden
voor, den zamen afgelegden levensweg! en hierin zal bij U, Woudenberg eene plaats inneemen,
hiervan ben ik zeker. Ook dáár was uwe lieve Doode, geacht en bemind, en wordt er hartelijk
betreurd. Maar wie zou haar ook gekend, en dit niet gedaan hebben? Wel hebt gij haar naar
waarheid geteekend, in die drie trekken "uitnemende geestvermogens, beminnelijk character en
nedrige Godsvrucht". – Ik kan naar waarheid zeggen, dat zij tot de achtingswaardigste, en te
gelijk meest beminnelijke vrouwen behoorde, die ik mij ooit herinner gekend te hebben.
Welk een zalige gedachte is deze, dat onze huwlijks-vereeniging wel voor dit aardsche leven als
opgeschort, maar niet voor altoos afgebroken is. - Neen! onze dooden! zij leven hun alle. – en de
wijze hoe, moge ons nu verborgen zijn, maar herkennen en liefhebben en hen, voor hunne liefde
danken,dit zullen wij toch. – In deze hoop, en met vertrouwen op God, willen wij dan ons
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eenzaam pad (zoo veel mogelijk) moedig bewandelen, en in christelijke liefde aan elkander
blijven denken. - Ik ben van ganscher harte
Uwe innig deelnemende, en medelijdende vriendin De B: geb. V.W.
Vergeef de lengte van deze brief, maar ik zou zoo gaarne nog meer willen schrijven. vooral over
die onuitsprekelijke moedeloosheid, bij het gewigt van verdubbelde pligtsbetrachting, terwijl
dikwijls geen halve kracht over blijft! – maar ook in zulke zware dagen, heb ik Gods hulp
ondervonden, hoe bang mij die ook vielen.

*142 Utrecht 7 Nov. 1834. C.G. Hugenholtz – van Rossem aan haar nicht Mevr. de Wed. Voorhoeve
geb. V. Rossem te Rotterdam.
Toen Catharina Geertruida Hugenholtz-van Rossem deze brief schreef was zij reeds twee jaar weduwe.
De nicht aan wie ze schrijft is de dochter van haar oudste broer Cornelis, Adriana Catharina van Rossem
(1786 – 1835), eveneens weduwe, die getrouwd was geweest met de in 1824 overleden Hermanus
Cornelis Voorhoeve, onze bet-overgrootvader. Aanleiding tot het schrijven is het overlijden van Ds
Bergsma de man van haar in 1826 overleden dochter Jane, die in 1828 hertrouwd was met Cris Casius.
Willem is het zoontje van Bergsma en Jane, nu wees geworden. Bij zijn tweede vrouw had Bergsma ook
nog een kind, zie br. 121-123 waarin Cris in verwachting is.

Lieve Nicht,
Ik heb een zak met knollen gezonden aan Neev Willem Van Rossem en verzogt dat hij Uwe een
derde daar van zenden zoude om dat ik in het vorige jaar van U vernam dat uwe en Neev U 2en
zoo ik mene veel van knollen waard hope ik verder in het jaar U nog wat te zenden.
Mag ik nu eens gul schrijven daar gij zoo vriendelijk zijt mij borstplaat te zenden met de
kruidkoeken. Dat ik dan liever tweemaal kruidkoeken had en geen borstplaat wijl ik daar zo veel
meer aan heb, met kruidkoeken doe ik met smaak mijn soupé aan mits het voor U niet
kostbaarder is of anders dat U de borstplaten aan mijne lieve kleinkinderen zend die kunnen er
ligt genoegen van hebben evenwel is het mij ook wel dat gij het andert is mij ook wel. Gij kund
wel gevoelen lieve Nicht welk diep medelijden ik met mijne kleinkinderen heb - en de lieve
Willem och lieve, nu hij is als van mijn harte gescheurd o ik heb op dat kind bezondere
betrekking daar hij twee jaren bij ons in huis was en in de voorgaande winter vier maanden bij
ons logeerde het gevoel voor mijne lieve Jane is nog niet vergeten. Gij weet het lieve nicht wat
een moeder harte gevoeld en daarom heb ik zoo veel voor Willem en vlije mij dat hij nog al veel
goeds heeft hij betoonde zeer veel liefde voor zijn Moeder – voor mij en Jans maar hield ook
veel van Rijnhart die hij nu in het voorjaar bij ons had leren kennen – o wat zijn Gods wegen
voor ons beproevend – het is mijne bede dat de Heere mij leere volgen niet mijn zin maar zijnen
Wil volge ach dat ik genade had Hem te verheerlijken – het zal mij dankstov zijn als alle mijne
kleinkinderen ook mijn lieve Willem133 medelijden en deelneming mogen ondervinden ik
beveele hen ook aan u aan – dat gij daar het nuttig zijn kan het ook zegt ik zoo veel voor hun
gevoele de Heere kan en zal zorgen maar Hij doed dit door middelen het verlies van twee
aangehuwde kinderen treft ons zeer o die lieve Cato ach zij was als mijn eige kind het was ons
een feest als zij bij ons was en het vorig jaar hadden wij nog zoo veel genoegen met en door haar
– o die lieve Hugenholtz die ik ook zoo liev heb heeft wat nodig, hij erkend het dat hij veel hulpe
van God ondervind en veel deelneming van vrienden – maar met verloop van tijd blijft wel de
bedroevde het gevoelen maar natuurlijk kunnen anderen dat niet zoo blijven gevoelen – mijn
lieve Jans is mij hoe langer hoe dierbaarder nu van mijne eigene kinderen maar twee over zijn. O
133

Het zoontje van haar overleden dochter Jane en Ds Bergsma.
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nu is mijne lievde nog meerder – zij mist en zal hoe langer hoe meerder ..?.. Cato daar zij nu
geen eigene zuster hebbende nog zoo veel meerder aan haar verloren heeft Jans is nu nog al
redelijk maar de droefheid doet haar natuurlijk aan De Heere heeft mij nog staande gehouden
maar al de droevenissen en dan mijne aanhoudende pijnen zijn zeer nederdrukkende ik wensche
tot den Heere mijn toevlugt te neemen en mijn heil als een verlorene in mij zelven en Christus te
zoeken het zou tog wel zeker zijn die volhard tot het einde die zal zalig worden. Ik ben zoo
opgehouden dat ik geen tijd heb dezen na te lezen. Verschoon het gebrekkige daar ik met zoo
heel veel pijn schreev denk en bid ook voor
Uwe Hartelijk liefhebbende Tante Wed. Hugenholtz geb. Van Rossem.

*143 Colombo, 2 Juni 1840. J.D. Palm jun. aan P.H. Hugenholtz en zijn zuster Jans te Rotterdam.
Deze J.D. Palm Jun. is niet dezelfde als de J.A. Palm uit eerdere brieven. Het handschrift is ook anders.
Misschien waren het broers, dat moet ik nog uitzoeken.

Hoog geachte Vriend!
Gij hebt reeds hoop ik den brief met een wissel van £ 40 pondst voor het zendelg genootschap
reeds ontvangen, hiernevens zend ik u het duplicaat – Moge deze u allen in den besten welstand
aantreffen. Mijne ouders wenschen u hunne hartelijke groeten toe te zenden – om aan mijne
belofte te voldoen wilde ik het overige van dit vel aan uwe zuster Jans toewijden – hopende dat
ge die vrijheid van aan 2 prsonen afzonderlijk in éénen brief te schrijven, verschoonen wilt –
Uw opregte Vriend
J.D. Palm Jun.
Beste Vriendin!
Gij zult zeker naar eenen brief van mij uitzien – om u het een en ander hoe ik het hier heb &
gevonden heb, mede te deelen – Van mijne behouden aankomst na eene genoegelijke zeereis zult
gij reeds vernomen hebben – Ja nu zit ik hier te Colombo, onder den ouderlijken dak weder,
spoedig raakte ik met alles gewoon, en die twaalf jaren van mijne afwezigheid komen mij als een
droof [sic] voor – ik gevoel mij hier regt gelukkig – alles is door Gods goedheid & liefde, wel
gegaan - ik heb het voorregt van mijne lieve betrekkingen in welstand aan te treffen – en hun
bijzijn te genieten – mijne lieve zuster doet alles dat in haar vermogen ligt om het mij zoo
aangenaam mogelijk te maken – de gemeente ontvangt mij met hartelijkheid – oude & nieuwe
vrienden zijn mij toegenegen – ik geniet goede gezondheid – en heb mijne handen vol werk – wat
kan ik meer wenschen – Och dat mijn hart den Heer meer vuurig dankte! en dat ik voor Hem
geheel leefde – Ik zie aller duidelijkst in alles de bestuurende hand der voorzienigheid. De tijd en
omstandigheden waarin ik hier aankwam konden nooit beter uitgerekend worden – 2 maanden na
dat ik hier was kwam de nieuwe Scotsche Predikant aan, die gezonden werd om eene gemeente te
vormen, en die gedacht had met der tijd van onze kerk zich te bedienen & onze gemeente tot zich
te trekken – maar mijn tijdige aankomst heeft dat verhinderd – want nu heeft hij geen aanspraak –
maar moet zich, gelijk men zeide dat het oorspronkelijk bedoeld werd, tot de Scotsche bepalen, die
evenwel weinig in getal zijn – hij heeft als nog geen kerk, en wij konden hem niet helpen, want na
onze Godsdienst, houden de Episcopalen godsd. er in, want hunne kerk is bouwvallig en er moet
eene nieuwe geboud worden – daarop is er dienst in Sengalees, en 's avonds hebben wij weder
oefening. Er is een groot gebrek aan kerken hier – onze is de eenigste die aan een kerk gelijkent –
de gemeente gevoelt zich natuurlijk het meest aan mij gehecht uit oude & langdurige betrekking tot
mijnen Vader – en omdat ik de gebruiken etc. van de hollandsche kerk beter ken dan een
Schotsche, die doorgaans op hunnen gewoonten streng gehecht zijn. Er is als het ware nu een
nieuw leven in onze gemeente – zij hebben aan de kerk een present gedaan van een prachtig
Chandelier, die waarlijk een cieraad is – de Kerkeraad heeft ook naar Engeland om een nieuw orgel
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geschreven – zij komen goed ter kerke – ik preek alle zondag in het Engelsch en eens om de 14
dagen wordt er in het Hollandsch gepreekt, hetwelk mijn Vader doorgaans doet – maar om dat ZEd
nu waarlijk rust behoeft neem ik zoo veel op mij als ik kan – het was mij waarlijk moeilijk alle
zondagen te preeken en nieuwe predikaties te maken, ik moest ook wel toezien dat ik alles goed
deed - want ik krijg vele engelschen in de kerk die mij komen hooren – maar God heeft mij door
geholpen – en ik vind dat het werk mij hoe langs hoe meer gewoon en gemakkelijker wordt - Het
moedigt waarlijk aan als men merkt dat men belang in de godsdienst stelt – aandachtig hoort – en
trouw opkomt – Mijn Vader heeft om zijn Emeritaat gevraagd & te gelijk krijg ik mijne finale
aanstelling – De Gouverneur is zeer vriendelijk jegens mij geweest – ofschoon een groote
uitzuiniger & verkorter van tractamenten, in de "goede zaak" stelt hij veel belang – Hij geeft veel
geld aan de zendelingen en is waarlijk een regte protegé der zendelingen – waar van er velen op
Ceylon zijn – Met de predikanten van de Episcopaalsche kerk is hij in geen goede
verstandhouding, er zijn verscheidene onaangenaamheden voorgevallen – Ik heb Catechisatie 's
middags in de kerk – maar om dat de kerk nog al verre van de stad zelf is, zal ik spoedig beginnen
met eene Katechisatie 's avonds in de school-zaal in de stad, voor jonge menschen in het algemeen,
ook zulke die reeds hunne belijdenis afgelegd hadden – dit is van groot belang – want hoe ligt
vergeten ze, en vooral de jongelieden hier, wat ze geleerd hebben – zij zijn niet zoo ontwikkeld als
die in Europa – De stad Colombo is aanmerkelijk verfraaid, uitgebreid & talrijker bevolkt – Het is
nu den regen-tijd – en dus niet zoo heel warm – maar toen ik aankwam, had het dit jaar nog niet
geregend – gij kunt begrijpen hoe drukkend het moest zijn, en hoe droog alles was – Sedert mijne
aankomst is er iets meer dan gewoonlijk voor een pred. te doen - De menschen zijn er zeer op
gesteld dat er bij begrafenissen een aanspraak bij het graf gedaan wordt en een Hoofds. uit de
bijbel voorgelezen – en daartoe verzoeken ze mij gedurig – Ik doe het gaarne want daardoor heb ik
gelegenheid om met de omstanders een hartelijk & ernstig woord te spreken – Het valt mij soms
zeer moeijelijk in dit warme climaat te studeren – Och hoe veel hebben de menschen in Europa
voor – Men wordt hier spoedig afgemat – maar ik leef geregeld en dat doet veel af – ik sta nog al
vroeg op – ga paard rijden – onthou van wijn of bier drinken, en stel mij zoo weinig mogelijk aan
de zon bloot –
De menschen hier zijn waarlijk zoo veel ik weet, meer godsdienstig dan op Java – ik ken hier in
onze gemeente verscheidene opregte Xtenen – vooral onder zulke die eene Donderdag avond
oefening door mijnen Vader aan huis gehouden, bijwoonen - het is waarlijk stichtelijk die
menschen te hooren bidden, en als mijn Vader een hoofdstuk voorleest & verklaart, hunnen
vragen en aanmerkingen aan te hooren – De gemeente hier zijn niet zoo op de Psalmen gesteld
als de boeren in Holl. – want tegenwoordig worden de gezangen uitsluitend in de kerk gebruikt
(vooral om dat de editie der Psalm in gebruik versleten is en de gezangen nieuw zijn) wat zoude
onze vrienden in Holl. daarvan zeggen - In de Engel: godsd. oefening gebruiken wij de berijmde
Psalmen en Gezangen van Watts – Ik gebruik geen mantel en bef & 3K134: hoed – maar eene
toga en schik mij dus naar de gewoonte, in een Engel: colonie.Ik hoop dat het met uwe waarde moeder redelijk is – God geve Haar E & U wat gij behoeft – Hij
zij u nabij als Heer & Zaligmaker als Vriend en Verzorger – ja over al is Hij – en niemand is van
zijne liefde uitgesloten – overal kunnen wij hem aanroepen – Ik denk veel & dikwijls aan de
lieve vrienden in Holland. Hoe gaarne zou ik ze willen weder zien - Hartelijkste groeten aan allen
– aan die Academie vrienden die gij mogt ontmoeten – aan de Domines – en ook aan de Juffrouw
Mulders, Mev. Nahuis, en die naar mij vragen – Hoe gaat het met Proff. Heringa & zijn collegas?
Kunt gij mij zeggen waar Mr Möller die met de dochter van Oudshoff getrouwd [is]
tegenwoordig zich bevindt – hij zal wel niet meer te Utr: zijn - g[ - ] moet dit slecht geschrijf
verschoonen, ik verbeeld mij met u te zitten praten, en ik moet straks uit en het schip vertrekt
heden, dus kan ik geen tijd aan het nette schrijven besteden – Het is waarlijk vreemd van de
134
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academie zoo op eens in eene andere wereld verplaats te worden, waar ik, in den vollen zin, als
man moet handelen, en waar zoo veel op mij rust – Het is hier geen dorp waar een jonge
predikant staat, maar een stad waar allerlei menschen van verschillende gezindheden & bedrijven
& oogmerken zich bevinden – De minste dat men doet wordt terstond in de Couranten public
gemaakt – en er is een geest van publiciteit & onafhankelijkheid heerschend – Lieve Jans gij ziet
dat ik u meer met Kerk zaken heb opgehouden, maar daarin weet ik stelt gij het meest belang.
Hoe gaat het met Reinhard aan de academie?- Heeft Oosterzee al eene plaats? Kunt gij door
eenig middel mijne groetenis aan de Harderwijksche vrienden De Meesters & Cramers, geven ?
dat zal mij aangenaam zijn – En ontvang dezelve van Uwen opregte Vriend,
J.D. Palm Jun.

144 Wester Cappeln, 25 Februari 1866. Van Affelen aan zijn vriend J.A.C. Voorhoeve te Rotterdam.
Waarde Vriend,
De tijd nadert dat er voor hammen moet gezorgd worden, en nu dringt zich de vraag aan mij op:
Zijn de hammen thans wel welkom, daar vele menschen zich verontrusten over de trichinen. In
deze streek heeft men daarvan nog niets ontdekt en de hammen, die ik zend, zijn uit deze streek
en gevolgelijk van varkens waarvan een gedeelte reeds geconsumeerd is en zoo doende zijn zij
beproefd. Hier heeft ook niemand er de minste vrees voor; maar ik wilde ongaarne iets zenden,
waarmede men volstrekt geen weg zou weten.
Zouden er onder de vrienden zijn die zeggen: laat hij dit jaar maar eens liever niets zenden, dan
moet gij daar niet op ingaan, want wat komt er, hammen of wat anders, maar hammen is mij het
liefst. Wees zoo goed en schrijf mij daarover, want Echelmeijer, die ze mij bezorgt, zoekt ze uit
voor mij.
Uit een brief van Tante Jans135 vernam ik uw aller welstand en dat Bart denkt te trouwen en gij
bij hem in betrekken [te trekken?]. God geve zo dat alles zijne zegen. Ik wensch dit ook zoo zeer
om Vader's wil. Mogt hij van dien zoon. om wien hij welligt dikwijls bekommerd geweest is, nog
eens ware vreugd genieten. Ik verheug mij dat hij zich zoo wel gevoelt.
Ik heb het vrij goed en veel stof tot danken, mijne krachten hebben dezen winter niet toegenomen
en vooral niet in mijne beenen!
Groet Cato hartelijk van mij. Mijne Vrouw laat ook hartelijk groeten.
Uw opregte Vriend,
Van Affelen.

145 Arfsl 30 April 1867. Van Affelen aan zijn vriend J.A.C. Voorhoeve te Rotterdam.
Poststempel: Schwarzenau Westphalen
De brief is geadresseerd aan WelEdelHeer J:A:C: Voorhoeve te Rotterdam, Koningrijk der Nederlanden,
en draagt de poststempels: Schwarzenau Westphalen 1 (?) 5 67, en: Rotterdam 8 Mei 67.
Het petekind dat genoemd wordt was grootvader C.L. Voorhoeve die toen 3 jaar oud was geworden. De
schrijver van de brief is dus Clemens Lambertus van Affelen, de "Bert"uit vroegere brieven.

Waarde Vriend,
Ik heb het geld f. 200. – in orde ontvangen. Ik dank U. Den 10en dezer maand is in Cappeln onze
Vader Muller gestorven over 81 1/2 jaren oud na eene korte ongesteldheid, zoo wij alle hoop
135

Dit is de Jans uit eerdere brieven. Bart is wrsch. Johannes Bartholomeus (1837 – 1923) de oudste zoon van P.H.
Hugenholtz en zijn tweede vrouw Hillegonda Cornelia Snellen.
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hebben zalig in het geloof aan den Heer Jezus. Wij hebben hier groote vrees voor oorlog136, door
velen wordt dezelve hier als onvermijdelijk betracht. God geve dat dat ook dat ons ten beste
gedijen moge.
Van harte wensch ik Ulieden geluk met de jaardag van mijn Petekind, geef hem van mij een
gulden of koop hem daar wat voor, zoo gij goedvindt. Gij schrijft dat het moeijelijk is niet met
den stroom mee te gaan, dat geloof ik gaarne. Uwe positie is vrij wat moeijelijker dan de onze
hier, maar daar moet mannelijk gestreden zijn. Bekennen wij Hem voor de menschen, dan zal Hij
ons ook bekennen voor Zijnen hemelschen Vader.
Ik zou gaarne weten of Vader Hug: ook heeft of kent: Schwäbische Dorfgeschichten van Ottilie
Wildermuth: Bilder und Geschichten aus Schwaben, Stuttgart bei Adolph Krabbe 1857. En "Die
Heimatlosen", Erzählung aus den Freiheitskriegen von O: Glaubrecht, Frankfurt & Erlangen bei
Heijder & Zimmer 1858. Het antwoord hierop heeft geen haast.
Ik wist niet dat mijn zwager de hammen zoo spoedig zou zenden, anders had ik het U
geschreven. Ik hoop dat zij goed zullen uitvallen.
Gij zijt wel zoo goed bij Vader Hug: het afsterven van mijn schoonvader mede te deelen en hen
allen hartelijk te groeten van ons beiden. Groet Cato en de kinderen hartelijk ook van Tante.
Uw opregte vriend
Van Affelen.

-------------------------------------Ongedateerde brieven waarvan de datum niet bij benadering kon worden vastgesteld.
146 Kort briefje aan Cato van haar grootmoeder met heilwensen wrsch voor haar verjaardag.
Onduidelijk is aan welke Cato het briefje gericht is en welke grootmoeder de schrijfster is. Als "Cato"
Catharina Christina v. Affelen is, is de briefschrijfster wrsch haar grootmoeder van moeders zijde,
mevr.Ledeboer-Drost. "..dat gij gaarne alles doen en alles laten wil dat Uwe ouders aangenaam is.."
m.a.w. het lijkt er op dat Cato nog een jong meisje is. Plm 1815?

147 Ongedateerde brief van een onbekende schrijver in het buitenland aan vrienden in Holland.
Onderwerp is een "vriendin"die er bekaaid afgekomen is bij een legaat terwijl ze het beste deel
van haar leven opgeofferd heeft aan de verzorging van een ziekelijke vrouw, wrsch de echtgenote
van de legataris. Zou dit de vrouw van "vader"van Affelen kunnen zijn?

----------------------------------

136

De Frans-Duitse oorlog, 1870-72.
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BIJLAGEN

I: Genealogische gegevens
A: Hugenholtz familie
Friedrich Wilhelm
1693-1730, pred.
te Schüttorf, 17211730.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Anna Catharina Johannes Ber1723 - 1796
nardus Theodorus 1725 1730

Petrus Hermannus
1728-1811. Pred.
te Helvoetsluis,
Zutphen, Delft
X
Maria Broes
17?? - 1757.
_________________________________________________________________________________________
Frederik Willem, 1758 1808, Pred.
te Middelburg.

Anna Maria
1762 - 1794
X
Hendrik
Vockestaert

Hermanna,
1763 - 1835
X (1794)
Meynhard
Tydeman,
1741 - 1825

Catharina Elisabeth, "Betje"
1765 – 1813, X
J.W. v. IrhovenLeeman, pred. te
Wageningen.

Petrus, "Piet"
Suzanne Jo- Hendrika Petro1766 – 1832, pred. hanna, "San" nella "Heintje"
te Amerongen,
1768 -1826 1770 - 1844
Zoetermeer. Vlissingen en Utrecht.
X
Catharina Geertruida v. Rossem
1764 – 1840.
___________________________________________________________________________________________________
Petrus Herman- Johanna AdriMaria Aleida Adriana Cornus, 1796 – 1871 ana, "Jans"
Catharina,
nelia Suzanna,
Pred. te Wouden- 1797 – 1887.
"Mie", 1801 - "Jane/Jaane",
berg, Deutichem,
1832.
1804 - 1826
Harderwijk en
Rotterdam.
X
Catharina Christina v. Affelen,
"Cato"
1800 - 1834.
___________________________________________________________________________________________________
Petrus, "Piet" Philip Reinhard, Frederik Wil1820 – 1824 1821 -1889
lem Nicolaas,
"Frits", 1824
- 1828.

Petrus 1830 1896

Catharina Geertruida,
1831 - 1908
X
Jacob Anthony
Cornelis Voorhoeve
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1821 - 1904
___________________________________________________________________________________________________
Van boven n. beneden: opeenvolgende generaties. V. links n. rechts: broers & zussen, van oud n. jong. De namen van de ouders staan
vetgedrukt in de regel er boven. Roodgekleurde namen: aangetrouwde families waarvan de stamboom voor zover bekend en ter zake
doende hierachter is opgenomen..

B: Broes familie
Hiervan heb ik nog geen verdere gegevens.

C: Van Rossem familie
Deze gegevens moeten nog aangevuld worden. Onze bet-over-grootvader, Herman Cornelis Voorhoeve, was getrouwd
met de dochter van een halfbroer van Catharina Geertruida:
Adriaan van Rossem
1731 – 1805,
X
1.Neeltje Kooren
2. Jenneke v. Rijn.
1732 – 1801
__________________|__________________________________________________|_________________________
||
||
Cornelis, 1754 - 1818
Catharina Geertruida
X 1782)
1764 – 1840. X (1795)
Adriana Maria van Oordt
Petrus Hugenholtz.
|
- Zie de Hugenholtz
|
stamboom.
_________________ |_________________________________________________________________
|
Adriana Catharina
1786 – 1835, X
Hermanus Cornelis
Voorhoeve 1787 - 1824
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D: Van Affelen familie
Clemens Petrus 1727 - ?
X 1749 Florentia Christina Vitrarius 1729 - 1763

|
__________________________________|________________________________
||
| | Catharina Susanna Adriana Cornelia Philip Rreinhard Clementia Jacoba
3-1-1751 – 21-9-1803 19-11-1752 - ? 6-1-1757 – 29-6-1825
1762 - 1809
1. 1776 X Jan Alsthor- X 1772 Lambertus X Anna Sibyllia Ledeboer
phius †1778 Joannes v Laar †1795 1769 - 1820
||
Wilhelmine |
2. 1781 X Benjamin Hoo- |
genbergh †1788 |
3. 1791 X Laurens Wetzler |

|
______________________________________|____________________________
|||
Catharina Christina "Cato" Aletta Lamberta "Letje" Clemens Lambertus "Bert"
7-3-1800 – 14-8-1834
27-1-1804 – 31-7-1863
15-11-1806 – 20-3-1870
X
Peetvader van grootvader
P.H. Hugenholtz
C.L. Voorhoeve, 1864 zie de Hugenholtz genealogie
1935.

E: Ledeboer Familie
Lambertus Vincentius Ledeboer 7-4-1738 – 18-12-1818
X
Aletta Drost 10-10-1742 – 23-3-1835, Rotterdam

|
|
|
________________________________|__________________________________
|
|||
Bernardus 1764 – 1848 Anna Sybillia Dammes 1771-1841 Abraham 1780 - ?
1769 – 1820, IJsselstein
X
P.H. van Affelen 1757 – 1825
zie de Van Affelen genealogie
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F: Tydeman Familie

Johannes, 26-7-1660 – 27-3-1713. Boekdrukker te Zwolle. Had elf kinderen bij 2 vrouwen, waaronder:
Hendrik Willem, 2-12-1690(of 1691) – 1-2-1769 (datum begrafenis). Lt. Kolonel bij het Overijssels Regiment
voetvolk. Trouwde in 1720 Johanna Onkruydt (Malherbe) 1701 – 1790, Van hun elf kinderen stierven er zeven.
De overlevende kinderen waren:
Wijnanda Lucretia 25-1-1730 – 31-8-1751 ongeh.
Anna Geertruida 4-8-1733 – 14-5-1803
X (1780) Barend Frederik Schultz 1737 – 1799; wijnkoper en burgemeester van Kampen
Angenis 1734 – 14-6-1798 ongeh.
Meinhard, 20-3-1741 – 1-2-1825
X 1) Barbara Maria Rossijn ------------------------1. Wijnanda Lucretia "Creesje" 1770 1826
1744 - 1776

x (1, 1801) Adrianus Stegman † 1812, Rusland
(2, 1818) Adrianus Bonebakker 1757 - 1842

2) (1777) Sophia Theodora de Beveren, ------2. Hendrik Willem "Willem" 1778 - 1863
1751 – 1789

x (1802) Marianne Magtilde Hoorn
3. Anna Elisabeth "Antje (?)" 8-11-1784 -1826
4. Berend Frederik "Frits" 8-11-1784 – 1829
x Laurine Thérèse van de Pol
5. Angenis 1786 – 1846
x (1815) Hendrik Martin Bouvin,1786 – 1863
6. Zacharias Hendrik Theodoor 1789 – 1823 ongeh.

3) (17-10-1794) Hermanna Hugenholtz-------7. Anna Geertruida "Trui" 1796 - 1885
1763 - 1835
8. Petrus Hermannus "Piet" 1798 - 1868
x (1826) Maria Arendina v.d. Willigen 1807 - 1827
9. Frans Constant "Constan" 1801 - 1841
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Hendrik Willem werd hoogleraar aan de universiteit van Leiden;
Berend Frederik werd predikant. Zijn laatste standplaats was Dordrecht.
Hendruk Martin Bouvin was predikant, laatstelijk te Koudekerke in Zeeland.
Zacharias vertrok naar Demerary, Guiana (Z. Amerika) waar hij directeur werd van de plantages "De Kinderen" en
"Boodes Lust". Hij stierf in Demerary.
Petrus Hermannus werd Rector van de Latijnse school en schoolopziener te Tiel.
Frans Constant werd advocaat te Leiden en secretaris van de commissie over de militaire gevangenis aldaar.

Bron: Geslachtslijst van de familiue Tydeman, 2e dr. D.Mijs te Tiel, 1901.

G: Voorhoeve familie
Hermanus Cornelis, 1787 – 1824
X
Adriana Catharina van Rossem,
1786 – 1835
_______________________________________________|__________________________________________

|
_______________________________________ _ |_____________________________________
Jacob 1811 – 1881 | Hendrik Willem Adriaan
Adriana Maria 1813 – 1830 | 1822 – 1864
Johannes Marinus 1815 – 1841 |
Cornelia 1816 – 1890 |
Herman Cornelis 1818 – 1903 |
Adriana Catharina Cornelia 1819 -1912 |
|

|
Jacob Anthony Cornelis, 1821 – 1904
X (1855)
Catharina Geertruida Hugenholtz,
1831 – 1908
_______________________________________________|__________________________________________

|
_______________________________________________|__________________________________________
Hermanus Cornelis 1856 – 1929 | Cornelia 1865 – 1955
Petrus Hermanus 1859 – 1945 | Hendr. W. Adriaan 1867-1944
Adr. Cath. Christina 1861 – 1957 | Johanna Adriana 1868 – 1943
| Elisabeth Cornelia 1870-1913
| Adriana Cornelia 1871– 1940

|
Clemens Lambertus, 1864 – 1935
X (1889)
Constantia Serton, 1869 – 1956

|
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|
___________________________________|__________________________________
|||
Petrus, 1899 – 1996 Catharina Geertruida "tante Toos" George Frans, 1904-1981
X 1903 – 198?
X
Marie Clelie Johanna
Joh. Elisabeth Maaskant
Bernelot Moens, 1905-1990
1904 - 1975

|
Clemens Lambertus 1930 (ego)

Etc. etc., zie ook de Voorhoeve genealogie in het Nederland’s Patriciaat 69e Jrg.

140

Zie www.hugenholtz.net voor meer informatie over de familie Hugenholtz

II: Naamregister
(voorlopige versie)

Ackersdijk
Adriaan

27 Utrechtse vriend van M. Tydeman
J.A. Palm, student in Amsterdam 1828 – 1832; zijn ouders wonen in Ceylon.

Huisvriend van P.H. en C.C. Hugenholtz in Rotterdam.116, 117, 118, 119, 129, 135
Adriaanze

13 een schipper.

Adriani

Rotterdams prdikant; bevestigt daar op 9-9-1827 P.H.
Hugenholtz als predikant. 70 (C.C. Hug.v.A. heeft hem voor zijn
trouwen in Amsterdam ontmoet..)

118 (P.H. Hug. Moet voor hem

preken).

Adrichem v.

118 “eene vriendin van Cootje, heeft ook te Zeist op school gelegen”.

Aengelkot

47 Ouderling in Utr.

Affelen, Catharina Susanna van -

Oudste zuster van Philip Reinhard, 3x getrouwd geweest, de
tweede maal met Benjamin Hoogen-bergh 03

Affelen, van

“Vader van Affelen” = Philip Reinhard. Als briefschrijver:
zie inhoudsopgave.

Ageling

83 knecht van mevr. Rochell in Doetinchem.

Agnes

Een “nigt”van P. Hugenholtz en zijn vrouw, in huis bij de
Tydemans. (= Angenis?) 20, 25, 97

Akersloot

Ds.53, 61

Alphen, H. van

14 heeft een beroerte gehad; 105 dichter.

Altheer

53 Utrechts theologisch student die gezakt is.

Angenis (Angnes, Angen:, Ang:)

(1786 - 1846) dochter van Meinard Tydeman uit zijn 2e
huwelijk 08, 09, 12, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 29

Anna

63 kennis van CC Hug.v.A.

Annemie(tje)

80, 84 Kennis van de meisjes Hug. in Utrecht?

Annetje

80 ?

Ant

112 Petemoei van een juffr. Hugenholtz

Ant(je)

Anna Elisabeth ( 1784 – 1826) dochter uit het tweede
huwelijk van Meinhard Tydeman 08, 09, 13, 15, 16, 17, 20,
25, 34, 39, 40, 47, 62

Antje2

Dochter of vrouw van Ds Brandhof 84
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Antje3

tante van Let v. Affelen 105

Arnoud

42

Arntz

78 kennis van Tydeman, † in Leiden.

Assendelft

13, 37

Augustini

35, 116, 118, 119, 132, 136, 137

Backer

123

Barenbrug

Ds. 80, 87, 94 (= Barenbrugh?) Utr., Doet.

Barenbrugh

Ds. Te Doetinchem 83

Bart

144

Bartje

Bartje Schuller, 105

Beaufort

119, 120

Beaufort, de 41, 43, 47, 54, 94 Mevr. - - , 141
Bee(c)kmann

30, 47, 53

Beijen

44, 55

Beijerman

56

Bemmelen, van

15

Bennet

Lid van den Commissie tot den Landbouw. 28

Bergsma

Ds, echtgenoot van Jane Hugenholtz en later van Cris Casius.85, 89, 95, 111, 121, 123,

124, 125, 126,137, 138
Bert

C.L. van Affelen (1806 –1870) jongere broer van C.C.
Hugenholtz-van Affelen 30, 41, 48, 49, 52, 63, 64, 68, 71, 83,
105, 129, 133

Bertje

138

Bet(je)

Catharina Elisabeth Hugenholtz (1765 – 1813) jongere zuster
van Hermanna 11, 20, 26, 28, 30,32, 125

Betje de naaister

53

Betsy

105 dochtertje van tante Waller

Beum

Ds te Utr. 80

Beuningen, van

35

Beuvink, nicht

30

Biberman

46

Bichon

Juffr. - 118

Bie, de

124
142
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Blijdestein

46

Bodel, Jan

37, 97

Boers

13, 43

Bols

41

Bondt, de

44

Bonebakker

40, 47, 97 nicht van GC Hugenh. in Leiden.

Bonnet

134, 136

Bonventh Verwey

47

Bonvoust

53 nicht

Bos

26, 53

Bosch

53

Bosch, Saartje v.d.

61

Bosscha

102 docent dichtkunst

Both Hendrikse

122

Bouvin

20, 40, 43, 53, 81 B. en Agnes te Middelburg , 97 nicht van CG Hug.,
in Leiden.

Brandhof

84, 85,86 kennis van Let v.A.

Brandt

81 Zeeuwse schipper op de dienst R’dam - Middelburg

Brave

136

Bredius

132

Brink, van den

35

Broek, v.d.

26, 51

Broes

16, 17, 22, 112 (Wed. W. Broes) 136

Brouwer

Ds te Maassluis17, 30, 33, 35, 40, 43, 53, 76, 82, 109, 134, 137

Brouwer,

Collega van P. Hug. in Utrecht 79

Brouwer, de

30

Brugmans

29

Bruins

63, 102 Neef Karel van ’s Graveland (van Affelen kant)

Burger

Ds in Utrecht † 83

Calkoen

Prof. 26, 27, 28, 29, 36, 45

Carp

45

Casius, Cazius

80, 83, 95, 122, 123, 126
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Cato1, Cateau

C.C. Hugenholtz – v. Affelen. 28, 29, 36, 39, 42, 47, 48, 49,
52, 54, 58, 59, 70, 73, 77, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
93, 94, 96 97, 99, 100, 101, 104, 105, 115, 119, 135, 143,
145, 146

Cato

2

dochtertje van Abraham Ledeboer (“oom Bram”) 105

Catoo, Cateau

vrouw van Ds Merens 109

Catootje

138, 139

Cats

24

Chatelain

60, 77, 81

Chevalier

48, 86

Clarisse

07, 34, 39, 40, 43, 49, 75,116

Claus > Nikolaas
Cleve, jansje

52, 53, 54

Cnopius

49

Cobus

student in huis bij de Tydemans 34

Constan

Frans Constan(t) Cornelis (1801 – 1841) zoon van Meinard
Tydeman en Hermanna Tyd.-Hugenholtz 13, 21, 22, 26, 29,
35, 38, 44, 60, 103, 110, 138

Coops

leerlooier, inw. Van Doetinchem 79, 81, 84 Let --, de dochter

Coos

70 kennis

Cootje

118

Cortius

Ds 115

Cracau

54

Cramer

10, 27, 40, 118, 119, 120, 132, 144

Cramerus

58

Crees(je)

Wijnanda Lucretia Tydeman (1770 – 1826) dochter van
Meinhard Tydeman uit zijn eerste huwelijk. 04, 09, 24, 28, 41

Cremer
Cris

77 kennis in Doet.
e

Christina Cazius, 2 vrouw van Ds Bergsma: 115, 121, 122, 123, 139

Crommelin

86 hr & mevr.

Curtius

26

Cuspen

95

Da Costa

131
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Dammes, Dammis

48, 105 -- Ledeboer, oom van Let v. Affelen

Dibbetz, Dibbitz

26, 63, 84

Diest, v.

66, 95 kennis van P.H. Hug. in Doet.

Diet

84 gelogeerd bij “tante”v.d. Ende

Dirk Jan

84 wrsch. – Termaat, zie aldaar.

Doelen, v

60

Doesburg

46

Doesburgh, v.

94 vriend

Donker

26

Doortje

hulpje in huis bij P.H. en C.C. Hugenh. in Doetinchem 66,
69, 73, 87, 99

Doortje

zie: Oosterhuis, Dibbetz: kennisjes van Let v.Affelen

Doubuyt?

95

Drieling

77

Dunn[ebier?]

96 student van P. Hugenh.

Ebeling, Jacqueline

57

Echelmeier

144

Egeling

Ds 19, 20, 25, 78, 82

Ellingkhuizen

131

Ende, van den

53, 54, 77 vrienden in Wageningen, 84 tante van Let v.Aff. in
Barneveld,

86, 109 Letje nu ook dood..

Evertje

115 meid bij P. Hug.sr.

Ferdinand

42

Frank. (= Francken?)

115

Francken

66

Franeker, v.

Prof., kennis van M. Tydeman 27

Frederik

123

Frits

roepnaam van Berend Frederik Tydeman, zoon van Meinhard Tydeman en Hermanna

Hugenholtz. 12, 13, 15, 20, 22, 25, 29, 40, 119
Frits2 3e zoon van P.H. en C.C. Hugenh. 94, 95, 97, 105
Fulda

Land van - 14

145
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Geelkerken

121

Geer, de

42, 47, 52

Gerrard

84

Gervais

53

Gerweel

25

Geuns, van

47, 77

Geytenbeek

Jannetje v. 94

Gillissen

24, 43

Goedehuis

26

Gonne

51

Gregoor

119

Griet

51

Griethuizen

Ds 64, 69, 70

Haan, de

58

Hakius

77

Ham, v.d.

Ds 105, 118,129, 131, 138

Hangen

115

Hans(je)

29

Harmzen, ten

87

Hein(tje)

Hendrika Petronella Hugenholtz (1770 – 1844), jongste
dochter van P.H. Hugenholtz sr. 05, 31, 35, 40, 60,118,

Hemberg

Ds 66, 71, 73, 77

Hemert, van

53

Hendrijntje

41

Hendriksen

14

Hengel, v.

15

Hening

31

Henke

66

Heringa

Prof.15, 74, 143

Herman

zoontje van Tante Waller 105

Hermanna

Dochter van Petrus Hermannus Hugenholtz sr, getrouwd met
Meinhard Tydeman (zijn 3e huwl.) 04 et passim

Hermanne

> Hermanna
146
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Hermsen, Hitjer

53

Hesselink

79, 129

Heukelom

75

Heusden, v.

27

Heusges

83, 84

Hinlopen

34, 43

Hoeve, v.d.

131

Hoeven, ter

26

Hoeven, van der

120

Holstein

53

Holsvoort

20

Holtius, neven

53

Hondius

51

Hoog

53, 105 Ds te Krimpen

Hoogenbergh, Benjamin

Amsterdamse koopman, tweede echtgenoot van Catharina
Susanna van Affelen. 03

Hoop, v.d.

43, 105

Hoorn, van

53

Hope, Judith

28

Horst

102

Huet

105 Trui – (moeder Huet = tante Mietje?)

Hugenholtz, Frederik Willem

(1758 – 1808) oudste zoon van Petrus Hermannus
Hugenholtz sr. Predikant te Middelburg 04, 05

Hugenholtz, N.

Neef van Hermanna H., wrsch. Een zoon van haar oudste
broer Frederik Willem. 21, 22

Hugenholtz, Petrus Hermannus sr

(1728 – 1811) Predikant te Helvoetsluis, Zutphen, Delft. 04,
05

Hugenholtz, Petrus

(1766 – 1832)Jongste zoon van Petrus Hermannus
Hugenholtz sr. Predikant te Amerongen, Zoetermeer,
Vlissingen, Utrecht. 04

Huibe, Joannes

66

Huidekoper

137

Huisen

57

Huisman (Prof.)

17
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Huuskes

66

Jaane, Jaantje, Jane

Adriana Cornelia Susanna, dochter van P. Hugenholtz . 26,
35, 36, 37, 47, 51, 54, 60, 69, 77, 89, 97, 103, 105

Janna

100 hulp i.d. huishouding bij P.H. Hug., Doet.

Jans(je)

Johanna Adriana (1797 – 1887)dochter van P. Hugenholtz.
29, 32, 35, 36, 41, 43, 46, 47, 51, 54, 57, 60, 66, 61, 69, 70,
77, 78, 81, 82, 85, 96, 97, 103, 105, 111, 115, 116, 125, 132,
133, 134, 137, 138, 142, 143, 144

Jansje

vr. van v. Wijk? 85

Janssen

55, 115 (te Delft, logeeradres voor Jans)

Jenneke

een gedienstige 26, 33, 37, 39, 40

Jet

66

Jetje

86

Jong, de

75, 105 Ds

Jonker

14

Jorissen

17, 52

Jozefsen

44

Judith

> Hope, Judith

Judith

82

Kaa

= Cato1

Kaakebeen

132, 133

Kaatje

Catharina Geertruida van Rossem (1764 – 1840), 2e
echtgenote van Petrus Hugenholtz. 05

Kasteele v.d.

82 mevr. -, † ’24 kennis van Hermanna

Ke

51

KeeJet

17

Kemp, v.d.

78 † ’23 kennis van Tydeman

Kemper

29

Kerseboom

47

Kersten

53

Ket

115 kennis van P. Hug. sr.

Ketje Doetinchemse familie 66, 84, 95, 102
148
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Ketjen

83 (= Ketje?)

Kist

42

Kitty

115 (dochter van Nikolaas?)

Klaas > Nikolaas
Klokke

Ds 74

Kobus

47

Koch

86

Kock

17

Konstans

126

Koops

rijke Doetinchemse familie 66, 97, 84, 86

Kramers

115 kennissen te Zeist

Laar, Lambertus Joannes van -

Echtgenoot van Adriana Cornelia van Affelen, zuster van Philip

Reinhard, de “Vader van Affelen”in de brieven. 03
Langmeer (?) 37
Lans

116 hr.

Laur: (?)

40

Ledeboer

37, 39, 47, 54, 102, 115, 116, 118, 138

Leemaan, Lehmaan 14, 15, 26, 31, 33, 35, 36, 87, 137
Leeuw, v.d.

53

Leeuwen, van

86

Leiendekker 16
Lelyveld

47

Let(je) Aletta Lamberta van Affelen (1804 – 1863) jongere zuster van C.C. Hugenholtz-van Affelen
44, 48, 49, 51, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 83, 86, 87, 89, 91, 87, 101,107,129
Let dochter van tante v.d. Ende 84
Let moeder v.e. ziek kind 102
Lievkens

21

Lijnden, van 26, 37,134
Linden, van

16

Lornse

121

Lugtmans

97

Lunenburg, van

29

Lynden, Jan van

14
149
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Mackay
Marretje

118
17, 60

Martens
Meerman

60
14

Meesters

143

Meier

66

Meijland

Jetje -- 118

Meinbach

87, 91

Mellink

35, 137

Mentz

41, 42

Merens

46, 53, 59, 60,70, 74, 75, 78, 80, 82, 91, 109, 115, 123,
134,137

Merwede

78 oude vriend van Tydeman, †

Messchart

105 kennis van Let v.Aff.

Metere, van

Ds in Middelburg 79

Mie

Maria Aleida Catharina Hugenholtz, dochter van P. Hugenholtz . 20, 25, 32, 35, 36, 41, 43, 51,

53, 54, 60, 69, 70, 75, 77, 79, 80, 89, 93, 95, 97, 98, 103, 116, 118, 122, 123, 125, 129, 131, 132,
133, 136
Miene

74, 75

Mientje

58

Mietje

hulpi.d. huishouding bij P.H. en CC. Hug. in Doet. 69, 79,
109

Mietje

- Striek 118, 119

Mijntje

123

Mimi

53

Mina

42, 75

Moerel, Daatje

86

Molenaar

66

Molenaer

60

Möller

143

Moltrer (?)

43

Moltzer

112

Mont

66

Morel

84
150
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Mulders

143

Muller

145

Muntinghe

10

Musschenbroek

35, 53, 60

Nahuis 26
Nau (Rau?)

37

Nikolaas, Klaas, Claus

(1788 – 1827) zoon van Hermanna’s oudste broer Frederik Willem. 47,

78, 115
Ockegen

26

Odijk vrouw -- 97
Offerman
Onkruid

57
Familielid van Meinard Tydeman, wiens moeder een Onkruydt (Malherbe) was. 28

Oordt de Wijs, van

47

Oordt, van

Ds 17, 36, 47, 53, 60, 66, 75, 84, 97, 115

Oosterdijk

29, 66

Oosterzee

143

Oudshoff

143

Ouwejan van den Berg

56

Palland, van

86

Palm, J.A.

117, 118, 119, 126, 128

Palm, J.D.

143

Pannekoek

84, 86

Parret

63

Pauw, Keetje 14, 105
Peuveau

Ds 115

Philip in huis bij de Tydemans? 17, 20
Piet T

86

Piet

69, 70

Piet

77, 78, 79, 82

151
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Piet2

eerste kind van P.H. Hug. en C.C. Hug.-v.Aff. 51, 56, 57, 70,
77, 79, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 137, 138

Piet

P.H. Hugenholtz jr (1796 – 1871) 36, 40, 41, 47, 60, 73, 77, 78, 81, 82

Piet

Petrus Hermannus Tydeman, (1798 – 1868) zoon van Meinard Tydeman en Hermanna

Hugenholtz. 26, 27, 28, 29, 34, 37, 40, 43, 50
Piet

Petrus Hugenholtz (1766 – 1832) 40

Pieter

128, 132

Plante(s)

89, 93 arts te Doetinchem

Poge (Pop?) 17
Poll, v.d.

34

Poll, van der

47

Prins 26, 69, 86
Proper 14
Puciau Verheyt

60

Quint

33, 34, 44

Rau

14, 22, 33, 35, 53, 61, 97

Reddingius

26

Reemer

66

Rees, v.

60

Reinhard

66, 70, 73, 77, 94, 95, 99, 105 115, 118, 126, 129, 132, 143,

Reitz

53

Rhenen, van

87

Rietveld

13

Rijnhart

142

Rochell

83

Roekel

93

Roël

60

Roghaair

68

Roijaards

47, 74

Roldanus

43

Rookmeester, nicht

54

Roorda

13
152
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Rossem (Rossum), van

16, 17, 40, 46, 51, 66, 77, 79, 80,105,121, 142,

Royaards

74

Rutgers

13

Saar, Sara

tante van Let v. Aff. 56, 63, 83, 102, 105

Saar

hulp i.d. huish. Bij P. Hug. 115

San(tje)

Suzanne Johanna Hugenholtz (1768 – 1826), dochter van
P.H. Hugenholtz sr 04, 05, 10, 13, 14,17, 20, 109

Santhagens

131

Sausaye, la

25

Schacht

26, 29, 43

Schalee

47

Schalkwijk te Velde

17

Scheurleer

80

Schluiter

79,121 Neef --

Schoks

32

Schotsman

14, 43

Schouwenburg

16

Schröder

60

Schuller

56, 63, 68, 77, 83, 86 oom en tante van Let v. Aff.

Schultz

Barend Frederik (? - ?) wijnkoper en Burgemeester van
Kampen, getrouwd met Anna Geertruida Tydeman (1733 –
1803) oudere zuster van Meinhard Tydeman.
10, 13

Schuylenborg, Mietje

55

Siegenbeek

14

Sietje

53

Slochteren, v.

112

Slotemaker

134

Sluiter

24

Smit

55

Smith

74

Smits 74 Ds te Utr.; 84, 86 afgewezen vrijers van Let v.Aff.
Snel

71
153
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Snellen

51, 123

Snellen, George

56

Soetermeer

26, 28

Sophie

28

Sorgen, v.

123

Spree

09

Stan

74

Stavante

86

Stegman

Echtgenoot van Crees Tydeman. 28

Stemberg

95,102, 118, 119, 129

Steninger, Bedje

86

Stenis, v.

74

Stevens

115

Stipriaan

13

Stralen, van

14

Streegens

80

Striek, Mietje

119

Stroeve

134

Stroink, neef en nicht

102

Strube 73, 77 neef en nicht, 79, 83 vrienden in Doet., 86, 89, 105
Struben

119, 128, 130

Suerman

44

Suringar

53

Temminck

17, 25

Tenteren, v.

125

Termaat

Doetinchemse familie 66, 77, 83, 84,100

Thilde

110

Tol

Ds 60

Tolhuis

62

Tollens

120

Toon

83 oppas in Doet.

Toontje

53

Tremeny

88, 111
154
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Trui van Rossem

35

Trui(tje)

Anna Geertruida Tydeman (1796 – 1885), dochter van
Meinhard en Hermanna Tyd. – Hugenholtz. 04, 13, 20, 22,
24, 26, 27, 29, 37, 40, 43, 53, 76, 81, 109, 137

Trui

--Huet 105

Tydeman, A.E.

Anna Elisabeth (1784 – 1826), dochter van Meinard
Tydeman en Hermanna Tyd. – Hugenholtz 08

Tydeman, B.F.

Berend Frederik (1784 – 1829), tweelingbroer van Anna
Elisabeth 08

Tydeman, Meinhard

(1741 – 1825) Professor in Leiden en Utrecht, Griffier van de
Staten van Overijssel, getr. met Hermanna Hugenholtz.
Passim

Vaart, v.d.

36

Veerssem, v.

Grietje -- 75

Velden, v.d.

75

Veltman

26

Venke

47

Verloren

60

Verwei

62

Viek, de

27

Vink

Kee/Cee -- 115, 116

Vinke (= Venke?)

51

Vinke

124

Vockestaert/Vockestaart

25, 33, 35, 36, 39, 60

Voetz, P.

53

Voorduin

53 , 137

Voorhoeve

74 neef en nicht, 124, 142

Voorst, van

13, 19, 26, 29, 80 Ds

Vos v. Steenwijk

122, 124

Vos

53

Vos, de

15

Vries, de

38
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Wal, v.d.

14

Wallach

121, 122, 124

Waller

70 oom van P.H. Hug.; 105 tante van Let v. Aff.

Water, te

12, 19

Weijland

130, 136

Weldert

37

Weldijk

26

Werf, van der

60

Werff, van der

35, 37,

Wijk, van

meester -- 85

Wijs, de

53, 75

Wildschut

35

Willem

121

Willem v. Rossem

143

Willem

Hendrik Willem Tydeman (1778 – 1863) oudste zoon van
Meinhard Tydeman. 04, 05, 13, 62, 110

Willemzoontje van Jane Hugenholtz en Ds Bergsma.118, 123, 124, 125, 126
Willemzoontje van “Diet” 84
Willemans

66

Willeumier, Betje

86

Wolterbeek

17, 53

Wormer

Secretaris van Rijnland 33

Zacharias (Zach:)

Zacharias Hendrik Theodoor (1789 – 1823), zoon uit het
tweede huwelijk van Meinard Tydeman. 13, 15, 21, 25, 34,
39, 43, 78

Zandt, v.d.

10, 36, 53,

Zevenhuizen

41

Zwaneveld

84
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