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Toelichting bij deze brochure

Voor u ligt een uitgave van acht brieven uit de correspondentie van de 
kunstenaar Willem Witsen (1860-1923). Het zijn vijf brieven van Witsen 
zelf, de drie andere ontving hij van vrienden. Ze geven naar de mening van 
de redactie van de Stichting Willem Witsen een representatief beeld van de 
inhoud en de levendigheid van Witsens correspondentie.

De wijze waarop deze brieven hier worden gepresenteerd, komt – althans 
inhoudelijk – overeen met de manier waarop wij de bloemlezing uit Witsens 
correspondentie willen uitgeven: een groep brieven uit een bepaalde periode 
wordt voorafgegaan door een korte inleiding, de briefteksten worden 
voorzien van annotaties en waar mogelijk worden genoemde kunstwerken 
geïllustreerd. De teksten zijn overgenomen van de integrale webuitgave die 
in 2007 door de Stichting Willem Witsen is gerealiseerd (zie hiervoor: www.
dbnl.org/titels/titel.php?id=wits009brie01). Ten opzichte van die letterlijke 
tekstversie is voor de bloemlezing de spelling gemoderniseerd en waar 
de redactie dat nodig achtte zijn kleine aanpassingen in de interpunctie 
aangebracht om de voortgang van het lezen te bevorderen. Verwarrende 
taal- en schrijffouten zijn stilzwijgend gecorrigeerd maar dergelijke ingrepen 
zijn tot een minimum beperkt. 
Wat de annotaties betreft: zij zijn feitelijk en beknopt. Personen, kunstwerken 
en publicaties worden geïdentificeerd, van citaten wordt de bron vermeld, 
achtergronden en cryptische passages worden verhelderd als dat voor het 
begrip noodzakelijk is. In de bloemlezing zullen de editietechnische keuzes 
en beslissingen uiteraard adequaat worden verantwoord.

De bloemlezing, die ongeveer 160 brieven bevat, wordt chronologisch 
ingedeeld, overeenkomstig fasen in Witsens leven die zich laten 
onderscheiden door hetzij wijzigingen in leefomstandigheden, hetzij 
ontwikkelingsmomenten in zijn kunstenaarschap. Om inzichtelijk te maken 
hoe de gekozen brieven uit deze brochure zich verhouden tot het totaal, is 
een voorlopige inhoudsopgave van het gehele boek opgenomen. (p. 38) Het 
boek zal openen met een algemene inleiding en uiteraard voorzien worden 
van een register op persoonsnamen (inclusief geboorte- en sterfjaren), 
kunstwerken en publicaties. Om van dat laatste een indruk te geven is aan 
deze proefuitgave een register toegevoegd.



Deze brochure loopt vooruit op de beoogde bloemlezing en is gebaseerd op 
ervaringen met slechts een deel van het uiteindelijke materiaal. Het is bepaald 
niet uitgesloten dat al werkend aan het complete corpus aanpassingen in het 
concept nodig blijken en we willen en kunnen hier niet de indruk wekken 
dat deze vorm de definitieve zal zijn. Wel zijn we ervan overtuigd dat dit een 
goed uitgangspunt is en dat het voorbereidende werk dat nu gedaan is een 
degelijke basis biedt voor het inschatten van de noodzakelijke inspanningen 
voor het totaal.

De realisering van deze pilot was mogelijk dankzij een subsidie van de 
Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de 
Nederlandse Letterkunde (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde). 
Het voorbereidend onderzoek werd uitgevoerd door Linda Modderkolk, 
die ook de feitelijke editeur is van de teksten. Ze werd ondersteund door 
een redactie die bestond uit Jan Gielkens en Annemarie Kets-Vree (Huygens 
ING / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), Leo Jansen 
(Van Gogh Museum / Stichting Willem Witsen), en Odilia Vermeulen en 
Ester Wouthuysen (Stichting Willem Witsen).



Inleiding

De jaren 1883-1887 vormen een belangrijke periode in het leven van Willem 
Witsen. Ze kunnen worden gezien als een rite de passage: jaren waarin hij 
uitgroeit van student aan de Amsterdamse Rijksacademie tot professioneel 
kunstenaar. Hij sluit vriendschappen met beeldend kunstenaars en 
literatoren en ontwikkelt zich al snel tot een sleutelfiguur binnen dit netwerk 
van gelijk gestemden. Deze jonge, ambitieuze kunstenaars zien zichzelf als 
de grote vernieuwers. Ze worden verbonden door gezamenlijke ideeën 
over een nieuwe richting in de kunst en door hun afkeer van de heersende 
domineescultuur. Kunst dient in hun ogen geen ander doel dan de kunst 
zelf. Daarmee verwerpen ze de moralistische werken van hun voorgangers.

In 1884 besluit Witsen de academie te verlaten. Nog in het onzekere over 
een precieze invulling van de tijd, vestigt hij zich op Ewijkshoeve bij Lage 
Vuursche, het buitenhuis van de familie, waar hij tot 1887 zal wonen (afb. 1).

Door deze beslissing neemt Witsen bewust afstand van het intensieve 
vriendschapsleven in de stad. Die groepsdynamiek trekt hem enerzijds 
aan, maar leidt hem ook af en belemmert hem in zijn werk. Waar Witsen 
voorheen levendige conversaties over kunst voerde in een van de vele 
Amsterdamse cafés, concentreert hij zich nu in de stilte van de natuur.

1. Ewijkshoeve
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Ewijkshoeve is een aantrekkelijke plek voor zijn kunstenaarsvrienden: 
onder meer Piet Meiners, Jacobus van Looy, Jan Veth en Willem Bastiaan 
Tholen brengen een bezoek. Sommigen verblijven er langere tijd om te 
werken. Periodes waarin Witsen veel bezoek ontvangt worden afgewisseld 
met betrekkelijk eenzame maanden waarin hij slechts contact heeft met 
enkele leden van zijn familie.

Witsen werkt met volharding aan zijn etsen en schilderijen, maar klaagt 
over zijn trage vorderingen. Zijn onzekerheid over eigen kunnen staat hem 
dikwijls in de weg.

Binnen de familie is er onrust over de psychische problemen die zich bij 
zijn zuster Anna openbaren: zij moet enige tijd opgenomen worden in een 
inrichting.

Witsens beste vriend, Jacobus van Looy, is het grootste deel van de tijd 
niet in de buurt. Als winnaar van de Prix de Rome reist hij van februari 1885 
tot maart 1887 door Italië, Spanje en Marokko. Het is misschien wel dankzij 
deze afstand dat Witsen zo openhartig over zijn twijfels en onzekerheden 
schrijft. Van Looy is altijd net wat opgeruimder van aard en geeft Witsen 
het advies zich toch vooral niet zo veel aan te trekken van de mening van 
anderen.

Ondertussen worstelt Van Looy met zijn eigen problemen. De toekenning 
van de Prix de Rome had veel deining veroorzaakt. Na lang twijfelen had 
hij besloten de prijs – bestaande uit een erepenning, een toelage voor een 
verblijf in Rome en een studiereis van maximaal vier jaar – te aanvaarden. 
De reis is niet zonder verplichtingen. Van Looy dient kopieën naar grote 
meesters te maken en studies in te zenden voor een tentoonstelling op de 
Rijksacademie. Dit alles binnen een opgelegd, strak reisschema.

De kleurrijke en persoonlijke brieven van Van Looy geven Witsen een 
goede inkijk in de belevenissen en zielenroerselen van zijn vriend. Witsen 
benadrukt enkele malen dat er een belangrijke overeenkomst tussen 
hun levenssituaties is: ze bevinden zich allebei ver van de Amsterdamse 
rumoerigheid.

Dit schijnbaar teruggetrokken bestaan van Witsen maakt echter niet 
dat hij zijn centrale positie in het Amsterdamse verenigingsleven verliest. 
Sterker nog, hij verstevigt deze zelfs. Een belangrijke figuur hierin is Jan 
Veth. Witsen vond in hem al tijdens zijn vroege studiejaren een bondgenoot. 
Gezamenlijk richten ze in 1885 de Nederlandsche Etsclub op ten einde de 
etskunst weer op een hoger niveau te krijgen.
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Zijn debuut als kunstcriticus heeft Witsen zonder meer aan Veth te 
danken. In de brieven aan Van Looy lezen we hoe onzeker Witsen nog 
over dit werk is. Maar zijn strijdlust wint het uiteindelijk van zijn schroom: 
hij stuurt in de loop der jaren een tiental artikelen in bij De Nieuwe Gids; 
vlammende betogen waarin hij pleit voor een nieuwe kunst en waarin hij 
van leer trekt tegen de gevestigde kunstcritici.

Mede door Witsens betrokkenheid bij De Nieuwe Gids wordt de band met 
Albert Verwey, die hij had leren kennen bij het Letterkundig Genootschap 
Flanor, sterker. Hoewel Verweys werk en persoonlijkheid al direct indruk op 
hem hadden gemaakt, leidde dat niet meteen tot een hechte vriendschap. 
In november 1885 vertrouwt Witsen Van Looy toe: ’t Spijt me dat ’k Verwey 
niet beter ken – ’k voel zo iets van bewondering en aantrekking tot zo’n 
artiest.’ Nog geen jaar later brengt hij deze bewondering in een kort briefje 
aan Verwey zelf over.

Uit de brieven van deze jonge kunstenaars spreekt niet alleen hun passie 
en strijdlust om het culturele landschap te vernieuwen, maar blijkt ook hoe 
zwaar deze ambitie soms op hen drukt. Het is voor Witsen een moeilijke en 
bewogen tijd in zijn prille kunstenaarsbestaan. Hij is nog volop zoekende 
en probeert zijn leven als kunstenaar invulling te geven volgens de verheven 
idealen die hij koestert.



8 

1. Willem Witsen aan Jacobus van Looy
6 september 1883
Ewijkshoeve

Ewijkshoeve 6 sept. ’83

Men moet woekeren met ’t geen men heeft, Looyke, is ’t niet? Nu, al mijn 
tijd die ik niet verschilder, gebruik ik om te lezen, te etsen, te praten enz. Er 
is zo schrikbarend veel te leren en te doen, dat ik werkelijk begin te voelen, 
hoe schandelijk veel kostbare tijd ik verloren heb laten gaan. Je ziet dus, ik 
begin in jouw schuitje te varen en doe afstand van ’t luieren. Nu moet ik 
je vooraf zeggen, dat ik deze brief niet begonnen ben met ’t doel je al mijn 
bezigheden te beschrijven. Ik wil alleen hier op neerkomen: ik schreef je niet 
eerder omdat ik veel te doen heb, en de ogenblikken dat ik ’t misschien had 
kunnen doen, niet altijd gestemd was. – Maar ik wil je eens een en ander 
vertellen wat hier zoal gebeurd is. ’t Zal waarschijnlijk wel een samenraapsel 
van gewone dingen zijn met een vonkje humor, al is ’t klein, en een droevig 
waasje hier en daar, maar dat is nu eenmaal zo. Over ’t algemeen is op ’t 
ogenblik de stemming hier nogal naar door de tegenwoordigheid van mijn 
broer & schoonzuster, en van die andere lieve broeder.1 Gelukkig dat C’s2 
nu en dan nog prettig praten kunnen met Ovink, die Leidse litterarische 
kandidaat, die hier logeert en een erge goede jongen is.3 Hij weet veel 
en is zeer eenvoudig,4 zeer sympathiek en dikwijls erg opgewonden voor 
iets moois of goeds. – Ik geloof, dat niet allen hier hem met een gunstig 
oog bezien: mijn broer H. nl. is er enige malen nogal ingelopen, daar 
hij gewoonlijk aan tafel ’t hoogste woord voert en alles schijnt te weten. 
Tenminste zo deed hij de ganse zomer door. Nu is ’t uit. Hij heeft zich 
sometimes belachelijk gemaakt en daar heeft hij, zoals trouwens zeer velen 
met hem, een verwonderlijke afkeer van. ’k Zal je daar staaltjes van vertellen. 
– Buitendien speelt Ci veel piano met O. die bizonder muzikaal is en heel 
mooi speelt. Op ’t ogenblik leiden ze me af, zodat je niet te nauw moet zien. 
Met Cramer5 was ’t ook heerlijk. Die heeft weer gespeeld, zo onbegrijpelijk 

1 Witsens oudste broer Jo, diens vrouw Louisa van Vloten en broer Henri.
2 Coba Muller en Cobi Witsen, die ook wel met Ci wordt aangeduid.
3 B.J.H. Ovink was een studievriend van Henri.
4 Wars van weelde en vertoon, bescheiden.
5 De violist Joseph Cramer was bevriend met Witsens vader.  
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mooi, dat ’t me speet dat je er niet bij waart – veel oude muziek en met 
Théo6 ’t concert van Bach voor 2 violen, om bij te huilen; om koud van te 
worden – eigenlijk om geen woord van te zeggen. Die goede ogenblikken 
waarin alle wee zich schijnt uit te storten, worden te licht gerekend, 
tegenover die zee van alledaagse onbeduidendheden die de sleur mee brengt 
en waarin ze dikwijls geheel verdwijnen. – Verhulst, die voor een dag of wat 
hier ook enige tijd geweest is,7 sprak ook weer zo aardig en vol waardering. 
– Over Munkaczy was hij uit, zelden heb ik hem zo gezien, geheel onder 
de indruk met tranen in de ogen, en hoewel die laatste me gewoonlijk niet 
welkom zijn, waren ze hier zo natuurlijk. – Die heerlijke Christus!8 die alles 
overheersende uitdrukking; alléén te midden der duizend die zich zelf niet 

6 Wellicht de violist Theodoor Heymans.
7 De componist en dirigent Johannes Verhulst was bevriend met Witsens vader.
8 Het schilderij Christus voor Pilatus van Mihály Munkácsy, dat eerder dat jaar te zien was 
geweest bij Arti et Amicitiae (afb. 2).

2. Mihály Munkácsy, Christus voor Pilatus, 1881
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wezen konden! ‘voor zich slechts’ vindt hij waarheid.9 Wat zou Perk dat ook 
heerlijk gevonden hebben. – Met V. wandelden we heel prettig, hij is overal 
en altijd interessant, altijd door en door kunstenaar. Mijn werk vond hij 
tijdverlies, en daar ik heel hard en ingespannen er aan bezig ben, met hart 
en ziel er in ben, deed ’t me geen genoegen een dergelijk oordeel te horen 
van iemand die ik zo op prijs stel als V.10 – Ik ben zo vrij dit keer niet van 
dezelfde mening te zijn. – Gisteren waren C’s en ik in Utrecht en brachten 
Ci en ik A. een bezoek.11 – Zij viel me niet mee. Schrikkelijk treurig. – En 
toch, toen ze in de vensterbank met Ci zat te praten, in een heel grote, 
sombere deftige kamer, met oud-Hollandse meubelen en zware gordijnen, 
toen de stemming van de omgeving en de toestand samenwerkten om ’t 
melancolieke ervan te doen zien, viel ’t me juist op hoe dikwijls ze vroeger 
zo had zitten redeneren, onvatbaar voor tegenspreken; zo gewoon. Maar 
’t duurde niet lang. Telkens brak ze uit in een wanhopige tranenvloed en 
begon zich weer te beschuldigen en alles door mekaar te halen, ’t vergiftigen 
van Dr. M,12 P.’s toestand,13 herinneringen uit haar jeugd etc. – Ze is erg 
hartelijk en gevoelig aan Cobi, die ook heel veel tact met haar heeft en goed 
en zacht is. – Ze is altijd erg gesterkt door onze tegenstand, dat is beroerd. 

9  Een citaat uit het gedicht Het lied des storms van Jacques Perk:
  De duizend, die zichzelf nooit wezen konden,
  Bezitten saâm éen waarheid, die hen bindt:
  Hun is ‘t geloof, dat spreekt uit duizend monden;
  Maar wie, wat menschlijk waar is, zelf ontgint,
  Voelt zich aan zich door zich alleen verbonden,
  En weet, dat hij voor zich slechts waarheid vindt.
Zijn bundel Gedichten was in december 1882 verschenen. Witsen en Van Looy waren erg 
onder de indruk van dit werk. Voor Van Looy vormde de bundel zelfs aanleiding om zelf 
sonnetten te gaan schrijven.
10 Het schilderij De oude Rafaëlla, dat van eind oktober tot half december op de Stede lijke 
Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters in Arti et Amicitiae te zien zou 
zijn.
11 Witsens zus Anna was op 21 juli 1883 opgenomen in het Geneeskundig Gesticht voor 
Krankzinnigen te Utrecht. Volgens haar arts gaf zij duidelijk blijk van ‘krankzinnigheid, 
onder den vorm van zwaarmoedigheid, met allerhande valsche voorstellingen en opvat-
tingen die haar vaak in dier mate beheerschen dat zij in alles kwade bedoelingen ziet en 
daardoor tot wanhoop geraakt’.
12 Dokter Muller, de vader van Coba, was een klein jaar eerder gestorven aan een vergif-
tiging.
13 Mogelijk doelt Witsen hier op zijn vaders (‘P[apa]’s’) nerveuze toestand, die door de 
opname van Anna verergerd was.
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– Coba vraagt of je haar brief niet ontvangen hebt, waarin ze je bedankt 
voor die stekken; ’t was een prettige verrassing. – Op goed geluk adresseer ik 
deze naar Amst. Ikzelf kom gauw, ik denk over 8 dagen. – Heb je nog veel 
gedaan? Zeker wel. – Als ik die oude vrouw af heb,14 ga ik waarschijnlijk 
voor een week of 2, 3, weer terug naar hier, genieten van ’t najaar, dan 
moest je meegaan. Ik kan er naar verlangen – maar je zult wel niet kunnen. 
Overigens ga ik moedig een in zeker opzicht ander leven tegemoet van de 
winter. f 70 in de maand voor iemand die 100 gewoon is, is niet te veel, 
en nu moet ik er alles van doen. Jij hebt nu meer dan ik; daar begint ’t al, 
Looyke, sommigen behalen rang en eer in de strijd met de fortuin, anderen 
sterven onopgemerkt op ’t slagveld. – Heb je veel van Thackeray gelezen? 
Hoe heerlijk mooi is dat. Nu, beste Looyke, vergeef me mijn gewauwel als 
’t je verveelt heeft, zo niet, tant mieux.15

Geloof me steeds

t.t.

WAW.

2. Willem Witsen aan Jan Pieter Veth
8 oktober 1884
Ewijkshoeve

Ewijkshoeve 8 okt. ’84

’k Weet niet of je eerder ’n brief van me verwacht hebt. ’k Heb ’t dikwijls 
willen doen, want behalve dat ’k van jou graag weer eens iets zou willen 
horen, moet ’k je nog altijd danken voor je verrassende toezending van je 
vertaling.16 – ’t Is me niet bewust of ’t ’n compliment is, maar ’t komt me 
voor dat je schitterend kan rijmen – heel vernuftig. Maar hoe goed of aardig 
of wat ook, je begrijpt dat m’n aandacht niet bepaald is gebleven bij je 
inleiding. Dankzij je hulp heb ik me eens in ’t Engels kunnen verdiepen. Je 
vonk, of je die zwak noemt of niet, is ’n lichtelaaievlam geworden waar ’k 

14 De oude Rafaëlla, zie noot 10.
15 Des te beter (Fr.).
16 Veth stuurde Witsen, die het Engels niet goed machtig was, een eerste deel van zijn 
vertaling van Shelleys Epipsychidion. Deze Engelse dichter vormde voor de Tachtigers een 
grote inspiratiebron.
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me heerlijk aan heb gewarmd – dit is slecht gezegd maar je begrijpt ’t wel. 
Hoe juist heeft Kloos dat uitgedrukt in z’n inleiding.17 Heb jij ooit bij ’t zien 
van ’n schilderij gevoeld wat je bij ’t lezen hiervan gevoeld hebt, Seraph of 
Heaven! too Gentle to be human,18 ’t is zo los van alle stof – ’k zeg er geen 
woord meer van; wanneer krijg ’k de rest?
 ’k Ben hier heerlijk aan ’t werk – de dagen vliegen om met ’n 
onrustbarende snelheid. Niets dan onrust. Uitscheiden wanneer je goed op 
weg komt; inspannen om te maken wat er niet in wil; dan vol vertrouwen, 
dan weer moedeloos – zonder moed, zonder geloof vloekende tegen eigen 
onmacht. ‘Hè wat zal je hier rustig werken’, hoor ’k dan wel eens, alsof 
werken ooit iets anders dan afmattende inspanning is. Bij mij in de buurt 
op de hei werken van ’s morgens half zes tot ’s avonds vijf uur dagloners die 
niets doen dan vier voet-diep grond omspitten voor 25ct. de vierk. roe, de 
hardste werker kan niet meer dan 75ct. per dag verdienen, maar dan is hij 
ook zo moe dat hij niet meer kan spreken en nog ’n uur moet lopen vóór hij 
thuis is. Ik laat aan je eigen oordeel over wat zo’n man moet denken van die 
stille, kalme rust op de hei. Ik voor mij geloof dat hij de rechte betekenis van 
’t woord niet voelt, – niets voelt behalve z’n lichaam – net als wij ons hoofd; 
dit zal alleen ’n kunstenaar begrijpen – tenminste wanneer m’n welbekende 
zeggenskracht me niet in de steek heeft gelaten. – Je weet natuurlijk dat v. 
Deventer & Kloos in Amsterd. geweest zijn. ’t Spijt me erg voor mezelf dat 
’k ze niet heb gezien, ik ben er nu helemaal uit. De volgende week kom ’k 
m’n boel van de academie halen – à propos, wil jij op je loge dat spierpopje 
voor me bewaren? – en dan kom ’k vooreerst niet in Amst. terug. ’t Spijt 
me om de vrinden; ’k heb behoefte aan omgang, wrijving, gisting, als je dus 
eens tijd hebt, kunt je niets beters doen, dan me schrijven van één en ánder. 
Tegen dec. denk ’k naar Br. of Parijs te gaan, maar eerst ga ’k alleen voor de 
expositie naar Br. in de helft van deze maand.19 – Verhulst is tegenwoordig 
hier, ’k wou dat je die eens zag & sprak, hij is zo origineel en amusant, – 
door & door kunstenaar;20 hij kon goed overweg met Mauve. Jammer dat 
die zo éénzijdig is. Hij wàs hier zondag & maandag en ’k heb veel met hem 

17 In de inleiding tot de gedichten van Jacques Perk roemt Kloos het werk van Shelley, met 
name zijn ‘onvergelijkelijken’ Epipsychidion.
18 De eerste regel van de vierde strofe.
19 De Exposition Générale des Beaux-Arts te Brussel, die jaarlijks in het najaar plaatsvond. 
20 Johannes Verhulst verbleef als vriend van Witsens vader enkele malen op Ewijkshoeve. 
Witsen stelde deze componist en dirigent erg op prijs. Zie ook brief 1.
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gepraat, ik vind hem ’n beetje week; erg gevoelig, ’n warme man, maar zó 
eenvoudig21 en rond.22 Toch dacht ’k hem nog éénzijdiger, hij gaf toe dat 
richting onzin is en alles op persoonlijkheid aankomt; hij ried me sterk 
aan veel groot figuur in de buitenlucht te schilderen; spreek daar maar met 
niemand over; ’t gaat niemand aan. – Wat zeg je nu van Looy? Zou dat 
geen zwakheid van de jury zijn? Scholten is ook niet de man! en Roch. kan 
’t niet schelen: die vindt alles goed. – Ik heb de schilderijen niet bij elkaar 

21 Wars van weelde en vertoon, bescheiden.
22 Oprecht.

3. Jacobus van Looy, Elia op de berg Karmel, 1884
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gezien maar wel apart. – ’t Is te gek!23 Kom je niet nog eens buiten?24 ’t 
Wordt nu zo mooi en je bent ’n vrij man. – Die pers kan nu zeker wel bij 
jou staan?25 Schrijf me eens over je plannen en de vrinden en alles. Zie je 
Verwey dikwijls? Z’n Lilith vond ’k erg mooi, maar hij las ’t zelf voor en dat 

23 Van Looy was ontstemd omdat hij de prestigieuze staatsprijs Prix de Rome, die hem in 
september 1884 was toegekend voor zijn schilderij Elia op de berg Karmel (afb. 3), moest 
delen met Jan Dunselman, wiens schilderij Alexander de Grote en zijn geneesheer Philippus 
(afb. 4) was bekroond. Witsen en zijn vrienden vonden dat de jury, bestaande uit de schil-
ders Scholten, Rochussen en Allebé, door het werk van Dunselman op één lijn te stellen 
met dat van Van Looy, had laten zien dat ze de kunst van de jongeren niet begreep. De Prix 
de Rome was een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars en bestond uit een erepen-
ning en een toelage voor een verblijf in Rome en een studiereis van maximaal vier jaar.
24 Hiermee nodigt Witsen Veth uit voor een verblijf op Ewijkshoeve.
25 Witsen drukte zijn etsen al vroeg zelf, mogelijk op een eigen drukpers.

4. Jan Dunselman, Alexander de Grote en zijn geneesheer Philippus, 1884
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schijnt gevaarlijk.26 – Heb jij nog wat gemaakt? ’k Ben erg nieuwsgierig. De 
boeken die ’k nog van je heb, breng ik bij de eerste gelegenheid mee. Adieu, 
’t is ’n vervelende zanikbrief geloof ik – veel last zal je niet van me hebben. 
Spreek er maar met niemand over, als ’t eens te pas kwam.

Je vriend Willem Witsen

3. Willem Witsen aan Albert Verwey
7 augustus 1886
Ewijkshoeve

Ewijkshoeve 7 aug. ’86
 

Verwey, ’k heb er altijd ’n hekel aan gehad om iemand in z’n gezicht te 
zeggen dat ’k iets erg mooi van hem vind – ’t doet er ook zo niets toe. Mijn 
lof is jou niets – en dat is zeer natuurlijk. Toen je gedichten uitgekomen 
waren en ’k je eens tegenkwam, durfde ’k je er niet over spreken, hoewel 
m’n hand onwillekeurig wat hartelijker was, misschien.27 – Uit de verte, 
zonder omgang met artiesten, alleen met mijn werk – ga ’k met spanning 
na al wat er gebeurt in ’t jonge Holland en m’n hart juicht in de heerlijkheid 
van de goddelijke kunst. En nu wil ik je alleen nog even zeggen dat ’n genot 
zó intens als ’k had bij ’t lezen van je laatste verzen, voor mij zeldzaam is 
geweest.28

Tot ziens
Willem Witsen

’t Is vervloekt slecht gezegd maar ’k kan ’t op ’t ogenblik niet beter.

26 Uit de briefwisseling van Verwey rond deze tijd blijkt dat hij bezig was met een gedicht 
rondom de figuur Lilith. (Brief aan Frederik van Eeden, 30 augustus 1884, UBA) Het 
gedicht is nooit gepubliceerd en in de correspondentie zijn geen aanwijzingen te vinden dat 
Verwey het ooit heeft afgerond.
27 Verwey debuteerde in november 1885 als dichter met de bundel Persephone en andere 
gedichten.
28 Witsen doelt op het gedicht Cor Cordium, dat in de augustusaflevering van De Nieuwe 
Gids was verschenen.
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4. Albert Verwey aan Willem Witsen
10 augustus 1886
Amsterdam

Rozengracht 57
Amsterdam
10 augs ’86

Witsen,
Ik kom je bedanken voor je brief.29 Niet omdat je me daarin zegt dat je 
mijn verzen mooi vindt. Maar omdat je dat mooi-vinden hebt omgezet in 
hartelijkheid voor mij. Dat doen heel weinig mensen.

Dat jij dat gedaan hebt zou me bijna er mee verzoenen dat ik een gedicht 
heb uitgegeven, dat niet geschreven is voor ’t publiek.30

Yours truly
Albert Verwey

5. Willem Witsen aan Jacobus van Looy
26 oktober 1886
Ewijkshoeve

Ewijkshoeve
26 okt. ’86

Ik heb lust je eens te schrijven, Looytje, hoewel ’k niet goed weet of ik je 
wel iets te zeggen heb; ’k heb gehoopt op ’n brief van je – zo’n ouwerwetse 
– ja dat is al lang geleden – maar ’k begrijp zeer goed dat je veel aan je 
hoofd hebt met die onderhandeling met Allebé.31 Ik keek er van op dat je 

29 Zie brief 3.
30 Het gedicht Cor Cordium, door Verwey een ‘adoratie’ van zijn ‘Zelf ’ genoemd, is een 
poging het diepste innerlijk als enige waarheid te verklaren. Het vangt aan met de woorden 
  Ziel van mijn Ziel! Leven, dat in mij woont,
  Veelnamige Mysterie, die ik noem
  Mijn Ik, mijn Zelf, mijn Wezen (...).
31 Van Looy had August Allebé, zijn leermeester en jurylid van de Prix de Rome, laten 
weten sterk te overwegen het komende jaar te bedanken voor de aan de prijs verbonden 
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misschien (betrekkelijk) gauw terug komt en dat je je verzet hebt tegen onze 
eerbiedwaardige regering. – Eerlijk gezegd, vind ’k je ’n beetje te goed, om 
lang aan de leiband te lopen van die heren. Nu ja, gedwongen fraaiigheid en 
je hebt je voordeel er mee gedaan; toch vind ’k ’t kranig dat je ’t zo maar wilt 
hebben of anders niet! Wat dat aangaat, er zijn hier altijd nog hulpvaardige 
mensen genoeg; dat zal buitendien jou geen zorg zijn. Ik verbeeld me dat 
Allebé z’n best wel doen zal: de onmiddellijke relatie waarin je tot hem staat 
ligt hem zeer na – ik geloof dat hij je brieven zeer missen zal – zoals anderen 
dat ook al gevoeld hebben – maar hij zal ’t begrijpen en met je lachen in een 
prettige brief over z’n officiële ongenade.

Ik heb ’t stilletjes tegenwoordig – alleen met de oude heer en Anna. 
Je begrijpt dat ’k eigenlijk weinig te maken heb met m’n onmiddellijke 
omgeving: ’s morgens ga ’k naar m’n atelier of naar Hees32 en blijf de hele 
dag weg. ’s Avonds teken ’k nogal eens – maar meest lezen. Verbeeld je dat 
Piet Meiners hier ’n paar weken geweest is! Ik had hem in geen twee jaar 
gezien; ’k schrijf hem: kom je eens kijken? en ’n paar dagen later was hij er 
al, even mager en dof als altijd. Hij is nog altijd even lui en werkt geloof 
ik alleen niet, omdat hij dan z’n specialiteit in ’t niet-werken verliest. Hier 
heeft hij drukinkt voor me gewreven en platen afgeschuurd, geschaakt en 
gelezen en in de laatste plaats ’n klein beetje gewerkt – ’t is ’n hardnekkige 
conservatief, die weinig kracht voelt in zichzelf en even weinig gelooft in 
anderen. ’t Lijkt me dat hij weinig leeft – alles is theorie bij hem, vandaar dat 
hij alles beschouwt zoals ’t zou kunnen wezen maar niet zoals ’t is.

Z’n hele pessimisme is theorie. Geen mens zal vinden wat hij zoekt (’n 
versje van Goethe dat hij aan de wand van z’n kamer heeft opgehangen)33 

toelage. Op 19 oktober 1886 had hij hierover aan Witsen geschreven (zie DBNL). Zie ook 
Van Looy aan Allebé, 18 oktober 1886, in Wie dronk toen water, p. 251.
32 Het buurtschap Hees vlak bij Ewijkshoeve.
33 Op 22 september 1885 had Meiners aan Witsen geschreven over deze tekst van Goethe 
(zie DBNL):
  So selten ist es, daß die Menschen finden,
  was ihnen doch bestimmt gewesen schien,
  So selten, daß sie das erhalten, was
  Auch einmal die beglückte Hand ergriff!
  Es reißt sich los, was erst sich uns ergab,
  Wir lassen los, was wir begierig faßten.
  Es gibt ein Glück, allein wir kennen’s nicht:
  Wir kennen’s wohl, und wissen’s nicht zu schätzen.
De tekst komt uit de derde akte, tweede toneel van Torquato Tasso (1790).
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en daarom zal hij maar niet zoeken, voor ’t gemak. – We hebben samen 
heerlijk mooie dingen gezien, waar hij zelf enthousiast voor werd; dan had 
ik hoop dat hij zou gaan werken maar hij wilde ’t niet eens proberen – voor 
’t gemak. Ik moet eerlijk zeggen dat ’k soms ’t land aan hem had en hem wel 
had willen slaan. Begin maar met werken, zei ik dan, wat kan ’t je schelen of 
je nu niet vindt wat je zoekt – ’t zou waarlijk niet veel bizonders zijn als je ’t 
nu al vond – zoek 10, 20, – 40 jaar en zie dan ’t resultaat. Als je dàn ziet dat ’t 
voor niets geweest is, dan is ’t altijd nog vroeg genoeg om moedeloos te zijn; 
en dan nòg niet. Heb je geen bloed, geen hartstocht, – ben je geen man?...

Op de Stedelijke heeft hij ’n klein, dor, droog, hard stilleven34 – treurig, 
o treurig! – ’t Zou me niet verwonderen als ’k hem weer in twee jaar niet te 
zien krijg. We hebben niets aan mekaar. Ik geloof dat ’t au fond gebrek aan 
hart is, gebrek aan warmte en daarbij ’n enorme ijdelheid, ’n cas maken35 
van z’n eigen ziekelijk-ik, ’n zoeken naar originaliteit zonder ooit te handelen 
naar ’n ogenblikkelijke indruk.

Aan wie de schuld? Ja, aan wie de schuld? ’t Waait hard en ’t is erg koud. 
De wind maakt allerlei fantastische geluiden in ’t huis en de schoorsteen, ’n 
eerste najaarsnacht. Ik heb de hele dag model gehad en was ’n beetje dof. 
– Toen ging ’k wandelen, toen ’t half donker was en de hei lag, eindeloos, 
in één grote droefheid. Ik liep hard (voor de kou), de borst vooruit, de 
schouders saam getrokken en ’k hoorde duizend stemmen in de wind – de 
lucht was licht, dun, grijs, gejaagd. Als ik verzen maken kon, dan zou ’k ’t nu 
gedaan hebben. Maar ik verlang maar naar morgen om te werken. – Ik heb 
veel geëtst de laatste tijd en tamelijk veel getekend en je dikwijls benijd – dat 
tekenen! Je weet niet wat ’k knoei! En altijd ontbreekt er tijd, ik kom hier 
helemaal niet meer vandaan, en dan dat vervloekte langzame werken – er 
komt niets af.

Je leest zeker trouw de N.G. – heb je daarin ook ’t stuk gelezen: ’n boek 
over kunst?36 Als je ’t gelezen hebt was ’t toch zeker met onwil en wrevel. 
Ja daar staan dwaze dingen in. Ik had dat lelijke boek van Wolff gelezen en 

34 Het schilderij Winter van Meiners was te zien op de Stedelijke Tentoonstelling van 
Kunstwerken van Levende Meesters, die in oktober 1886 in het Rijksmuseum in Amster-
dam werd gehouden.
35 Een kwestie maken (Fr).
36 In de tweede aflevering van De Nieuwe Gids van de jaargang 1886 was Witsens eerste 
artikel, ‘Een boek over kunst’, verschenen. Hij schreef deze kritiek op de kunstkritiek 
samen met Veth onder het gezamenlijke pseudoniem W.J.v.W., naar aanleiding van La 
capitale de l’art (1886) van Albert Wolff, een boek over de contemporaine Franse kunst.
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maakte me kwaad en wond me op – wat meer gebeurt als men alleen is, 
zonder iemand tegen wie men zich eens kan luchten. Nu ja ’t wàs dwaas. 
Maar dwazer nog, dat ’k ’t aan Jan-Piet vertelde, die beweerde dat ’t wat 
was voor de N.G. – ’t Sujet wel, meende ik, maar dan zou ’t anders gezegd 
moeten worden – b.v. probeer jij ’t eens; je kunt mijn aantekeningen erbij 
krijgen desnoods, maar ze zijn onvolledig. – Als ’k er zelf iets van had willen 
maken zou ’k er veel in veranderd hebben. – Nu, Veth zou dat doen, en ik 
was er af, – maar jawel, daar schrijft hij me dat er geen tijd meer is om erover 
te praten, dat zijn verontwaardiging ’n geleende zou zijn, etc., dat hij ’t hier 
en daar wat gepolijst had (of opgewreven) en aan de redactie gezonden.37 
– ’k Schrikte geweldig toen ’k ’t las. – Veth had ’t leesbaarder gemaakt maar 
er stond nog veel te veel in, dat ’k veranderd zou hebben – enfin, ’n gekke 
geschiedenis waar niets aan te doen was. – De beste zin eruit is van Veth. 
– Als je ’t niet gelezen hebt, doe ’t dan maar niet. – Valk is ook aan de 
kritiek tegenwoordig, in ’t dagblad.38 Mij dunkt wel goed, soms kranig, 
veel oneenvoudig. ’t Is ’n goede kerel, die de koorts heeft als hij schildert; 
opgewonden en driftig. – ’t Gaat er wel eens mee als met die ruiter van 
Delacroix.39 Die schilderde zó koortsachtig aan ’n hand, dat hij volstrekt 
niet zag, dat die hand onophoudelijk groter werd en tenslotte natuurlijk 
beduidend veel te groot was. Ik vraag me dikwijls af, als ’k voor z’n werk sta, 
wat bliksem, heeft die kerel er toch mooi in gevonden!? en dan kan ’k ’t niet 
zien – maar dat kan nog wel aan mij liggen!

We hebben nu aanstaande maand expositie van de Etsclub.40 – ’t Is te 
hopen dat die wat meer belangstelling vindt dan onze inzending in Arti.41 
Daar let niemand op; ’t is ook maar drukwerk. Nu, langer schrijf ’k maar 
niet, want er is veel kans dat je deze niet eens krijgt.

Tot later, ’n stevige hand voor ’t ogenblik, van je vriend
Willem Witsen

37 Veth had Witsen in een brief van 26 juli 1886 zijn reactie op het artikel van Witsen 
gegeven (zie DBNL).
38 Maurits van der Valk schreef onder het pseudoniem J. Stemming in oktober 1886 zijn 
eerste kunstkritieken voor De Amsterdammer, dagblad voor Nederland.
39 Het is niet duidelijk naar welk schilderij Witsen verwijst.
40 Deze Eerste jaarlijkse tentoonstelling van de Nederlandsche Etsclub zou uiteindelijk in 
januari 1887 plaatsvinden in Panorama Mesdag te Den Haag.
41 De leden van de Nederlandsche Etsclub hadden gezamenlijk werk ingezonden voor de 
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5. Willem Witsen, Schaapherder, 1886
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6. Jacobus van Looy aan Willem Witsen
4 november 1886
Granada
 
Granada 4 nov. 1886

Wim,
Gisterenavond ontving ik je brief42 en ga er nu even op antwoorden. Je 
moet weten, morgenochtend of liever vannacht om vijf uur ga ik naar 
Sevilla en dan komt er weer zoveel, dat ik er misschien de eerste dagen 
geen lust en ook geen tijd toe hebben zal. Nu is mijn koffer gepakt, naar ’t 
station gesjouwd en de rommel uit ’t gezicht. Ik zal je verder niet vervelen 
met allerlei dingen, die jij en anderen toch niet goed voorstellen kunt. We 
zullen maar met de moeder van Sancho Panza zeggen, men moet veel gezien 
hebben om veel te kunnen bepraten.43

Nu ga ik nog even een wandeling doen, zodra deze op de post is, en 
dan laat ik Granada, waar ik het bijna anderhalve maand vrij aardig heb 
doorgebracht, zich maar stil verder dood leven, want ’t is een dode stad, waar 
het leven een slakkengang gaat.

Je brief heeft me ontzettend veel plezier gedaan, in de laatste dagen 
waren de tijdingen dun. Allebé geeft geen antwoord op mijn lang epistel 
van plusminus 12 bladzijden.44 ’k Kan het waarachtig niet helpen.

Nu, ja Wim, ik heb dat opstel over Kunst45 gelezen, en alleen aan 
een ding herkende ik de schrijver, daargelaten de inhoud, waar ik het in 
hoofdzaak mee eens ben.

Stedelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters in oktober 1886 in Arti 
et Amicitiae te Amsterdam. Witsen toonde er de etsen Schaapherder en Aardappelen rooister 
(afb. 5 en 6).
42 Zie brief 5.
43 Sancho Panza is een personage uit het door Van Looy bewonderde boek El ingenioso 
hidalgo don Quixote de la Mancha van Miguel de Cervantes Saavedra uit 1615. Van Looy 
las het boek in 1886 en verwees in zijn brieven, gedichten en kunstwerken vaak naar deze 
ridderroman. Hij baseerde zelfs zijn reis door Spanje deels op dit werk. De woorden die 
Van Looy in deze brief herhaalt zijn echter niet teruggevonden. Vermoedelijk gaan ze terug 
op een passage uit een brief van Sancho Panza’s vrouw, waarin zij hem schrijft: ‘Jij weet, 
vriend, hoe mijn moeder altijd zei dat je veel moet leven om veel te zien.’
44 Zie brief 5, noot 31.
45 Zie brief 5, noot 36.
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6. Willem Witsen, Aardappelenrooister, 1886
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 Ik denk zo: iemand, die zich zo goed, zo krachtig weet uit te drukken 
als hij het nodig vindt, heeft niet nodig, de toegevendheid in te roepen of 
verontschuldigingen te maken over zwakke dictie die er niet is.46 Toen ik 
dat las, was ik ineens in Lukas47 en hoorde je bij een lezing over Lessing de 
indulgence48 inroepen der toehoorders?49 Ik heb daar toen om gelachen – 
en doe het nog. Maar je stuk is flink, dat kunnen geen pagina’s van brieven 
ongedaan maken.

En over de litteraire waarde – maar is dat nodig als men uiting zoekt voor 
een beledigd gevoel of voor verontwaardiging?50 Is het Godverdomme van 
een matroos dan niet even veel, meer zeggend dan de omgekrulde woorden 
van een vakman in de letteren?

Je stuk is flink, en geen ander zou het beter hebben kunnen doen.
In hoofdzaak ben ik het met je eens… in kleinere, die me opvielen, 

daarvoor zou ik het moeten overlezen en meer lust tot dispuut hebben. 
Kijk, voor ’t ogenblik redeneer ik zo. Zich eeuwig ergeren aan bêtise is bête, 
bêtise is een onvermijdelijkheid in een wereld, zoals hij nu is.51 Maak je 
kwaad, goed, dat zal niemand, die daar aanleg voor heeft, kunnen laten, 
maar zet dan op het hoofd der bêtise de slaapmuts, lach wat, en verspil geen 
vuistslagen op een elastieken pop, die bij iedere klap zijn kop weer even 
hoog in de hoogte steekt.

In ieder mens zit genoeg ellendige bêtise. Laat hij, wie dat voelt, zich 
trachten vrij te maken er van – wie het niet voelt, zal er waarachtig door een 

46 Witsen en Veth leiden het artikel in met verontschuldigingen over de schrijfstijl: ‘Laat 
ook de artiest van het woord zich ergeren aan mijn zwakke dictie, ik schrijf dit voor me zelf 
en voor de weinigen die ’tzelfde liefhebben als ik’.
47 De kunstenaarsvereniging Sint Lucas in Amsterdam, die in 1880 werd opgericht door 
leerlingen van de Rijksacademie, waaronder Witsen, Van Looy, Jan Toorop, Maurits van 
der Valk en Eduard Karsen.
48 Toegeeflijkheid (Fr.).
49 De Duitse toneelschrijver en criticus Gotthold Ephraïm Lessing had diverse theo-
retische verhandelingen over kunst geschreven.
50 Witsen en Veth gebruiken in het artikel de woorden ‘literaire waarde’ in een andere con-
text: ‘De impressie van een schilderij in woorden te bootsen, kan als fraaie lyriek literaire 
waarde hebben, als kritiek is dit onvoldoende.’
51 Witsen geeft in zijn artikel uiting aan zijn onvrede over de onnozelheid van zowel het 
grote publiek als van de gevestigde kunstcritici. ‘En nu wenschte ik de macht te bezit-
ten, bliksemende woorden te uiten, om me wat lucht te geven in dezen zwoelen verpesten 
dampkring van bêtise en middelmatigheid.’
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ander niet komen. Maar ik begrijp het volkomen, je kwaad worden. Jij die 
alleen zijt met weinig mensen om je heen, en die er zijn hebben meest allen 
de intelligentie bij veel natuur van een stuk heigrond – ik begrijp zeer goed, 
dat je in Parijs komend stuit op hopen domheid, en er vandaan gaat met een 
boek in je zak vol beschaving.

Maar ga nu eens twee jaar reizen, omgaand, gedwongen of niet 
gedwongen met al wat je voor de voeten loopt – honderd tegen één, dat je 
tot de conclusie komt: ’t is altijd zo geweest, ’t is nog zo, en zal het ook zo 
blijven?

Zie dat nu, geloof ik maar toch weer, niet helemaal. Daarom, maak je 
kwaad, maar wees verstandig, heb medelijden, met wat voor anderen niet 
helder is.

Als dat nu niet op een brief van Dominé Hugenholz52 lijken gaat, dan 
weet ik het niet. Ook al een stumperd die zo graag zou willen, maar duizend 
jaar zou moeten worden om in te zien dat wat hij wil, ja, zie je wel dat, maar 
toch niet dat, dwaasheid is.

Ik kan soms erg verlangen naar die jagende luchten vol met door elkaar 
warrelende stromingen joelend door de lucht, als de begeerte van een arm 
mensenhart.53 Nu geduld maar.

Pietertje Meiners schijnt nog altijd aan volksgaarkeukens indigestie te 
lijden. Wat een mal mens, zich een levensprogram te maken van een versje, 
misschien geschreven door de dichter in een ogenblik van constipatie, ’t zij 
geestelijke of lichamelijke.54 Nu, als hij er tevreden mee is, bij zulke dingen 
als een hond te gaan doodliggen… Maar ik begin te geloven dat hij nog te 
veel bruine bonen eet. Als hij na verloop van twee jaar weer eens drukinkt 
bij je komt wrijven, zeg hem dan, dat ik in Alcazar55 heel dikwijls soep van 
eikels gegeten heb – en toch het werken niet liet, misschien komt het dan 
in zijn hoofd, te geloven, dat mensen niet vastzitten aan twee regels van een 
versje.

Gedachten echter, als die hij zich altijd nodig vindt – voor te houden, 
moeten van tijd tot tijd opkomen in het hoofd van een compleet mens. Dat 

52 Waarschijnlijk de predikant en schrijver Petrus Hermannus Hugenholtz jr.
53 Witsen had op 26 oktober 1886 aan Van Looy over het najaar op Ewijkshoeve geschreven, 
zie brief 5.
54 Zie brief 5, noot 33.
55 Alcázar de San Juan, een stad in La Mancha, Spanje.
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hij die ingegeven spontane brokken van een ziel van een groot brein tot een 
levensvraag maakt, bewijst dat hij een incompleet mens is. Zeg hem dat van 
mij.

En nu een vraag, Wimpje. Zou je me het adres willen geven van het 
hotelletje, waar jij en Valk in Parijs gelogeerd hebben.56 Op mijn terugreis 
denk ik natuurlijk een poosje te blijven om alles te zien. En geef me ook 
het adres van onze goede Faucon,57 die ik schandelijk, wezenlijk schandelijk 
nooit schreef. Ja dat is een opgewonden standje, heel wat aantrekkelijker dan 
afgewonden standjes.58

Zend me dat, poste-restante Sevilla p.o., dan beloof ik je op mijn woord 
van kruisridder, antwoord.59

Ook van Coba kreeg ik een brief, hartelijk als altijd en heb die 
beantwoord. Ik zal je nu verder niets meer weten te schrijven, over werken 
praat ik liever niet, dat leidt tot niets, en als ik je nu al die vreemde indrukken 
in een adem vertellen kon, wat zou er dan overblijven, als ik later eens onder 
je huilende schoorsteen zit, met een onvervalste pijp vol portorico tussen de 
tanden. Zoud je dan niet zeggen, oude kost, Koo.

Dus geef ik je in gedachten een stevige hand en blijf je oude Jac. v Looy

P.S. Vergeet niet me het adres van Valk te geven. Hoe gaat het met Anna? 
Doe haar mijn hartelijke groeten en aan je papa en Piet, is die nog altijd 
tuinbaas?60

56 Witsen was samen met Maurits van der Valk in april 1886 in Parijs geweest en had 
hierover op 26 april 1886 aan Van Looy geschreven (zie DBNL).
57 De bijnaam van Maurits van der Valk. ‘Faucon’ is Frans voor ‘valk’.
58 Zie brief 5.
59 Van Looy verwijst hier naar het boek Don Quichotte, een parodie op de ridderroman.
60 Mogelijk bedoelt Van Looy de tuinman Piet van Velzen.
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7. Jan Pieter Veth aan Willem Witsen
18 april 1887
Dordrecht

Dordt 18 april ’87

Beste Wim,
Jij hebt etsen61 van Mej. Moes, nietwaar? Nu, ik heb etsen van Koster, van 
jou en van mezelf, dat zijn er vier. En je zwager62 schreef me dat hij een 
ets van juffr. van Houten had gekregen. – Dat is vijf. Ik heb hem toen 

61 Veth en Witsen waren bezig met de samenstelling van de tweede portefeuille van de 
Nederlandsche Etsclub. Dit album, dat in augustus zou verschijnen, bevat twaalf etsen, 
waarvan tien van leden (Antoon Derkinderen, Barbara Elisabeth van Houten, Anton 
Koster, Marinus van der Maarel, Wally Moes, Willem Bastiaan Tholen, Veth, Witsen, 
Philippe Zilcken en Willem de Zwart) en twee van niet-leden (Anton Mauve en Bernard 
Blommers). Van Witsen was de ets Duinwegje opgenomen en van Veth Noorderbrug Dor-
drecht (afb. 7 en 8).
62 Bram Arntzenius.

7. Willem Witsen, Duinwegje, 1887
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teruggeschreven dat hij alles wat hij voor de Etscl. kreeg maar bij Mouton63 
zou laten bezorgen. Daar zijn er dus misschien nog meer. Wat zou je er nu 
van zeggen als we aanstaande zondag de 24ste eens in den Haag kwamen. 
– We konden dan keuren wat er was en die voor vast aan Mouton voor 
afdrukken geven. Intussen kan ik dàn, als we gezien hebben wie nog niet 
inzonden, de nalatige leden aanschrijven. Op díe manier is de vertraging zo 
heel groot niet, omdat Bouwens64 toch een voor een afdrukt.

Vin-je dit plan goed, schrijf dan s.v.p. een kaart aan Maarel dat we 
komen.

63 De Portefeuille der Nederlandsche Etsclub werd uitgegeven door de Haagse uitgeverij 
Mouton & Co.
64 De platen voor de portefeuille werden gedrukt bij de Brusselse drukkerij Bouwens.

8. Jan Pieter Veth, Noorderbrug Dordrecht, 1887
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O, ja van Toon65 hebben we ook nog een ets als we willen! Da’s al zes.
Willem Maris antwoordt me weer niet en van Blommers hoor ik ook 

niets. Ik zie nog gebeuren dat we ditmaal ’t album zonder invités moeten 
uitgeven, wat mij persoonlijk zo erg niet spijten zou.

Ik ben erg druk in ’t touw met het portret van mijn moeder, waarvan ik 
nog steeds niet zeker ben of ik ’t voor den Haag klaar krijg.66

Stuur jij nog wat?

65 Antoon Derkinderen.
66 Veth wilde het geschilderde portret van zijn moeder, Anna Cornelia Veth-Giltay, 
insturen naar de Stedelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters die 
van 10 mei tot 3 juli werd gehouden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag en waarvan de inzendingstermijn op 2 mei sloot (afb. 9). Op de bewuste 
tentoonstelling waren twee portretten van Veth te zien, het is niet duidelijk of dat van zijn 
moeder daar één van was.

9. Jan Pieter Veth, Portret Anna Cornelia Veth-Giltay, 1887
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Langs een omweg vernam ik dat Tholen weer uit geweest is.67

Een plan: De Courrier de l’Art vertelt mij dat van 1 mei tot 20 juni 
in Parijs een Millet-expositie zal worden gehouden. L’Angelus, l’Homme 
à la houe en veel van zijn belangrijkste werken zullen daar te zien zijn. 
Zo’n gelegenheid komt niet weer terug. Moeten wij daar niet eens met een 
vliegreisje naar toe, al was ’t maar om onze bevindingen aan de Nieuwe Gids 
mee te delen? 68 Ik heb er een week en f 100 voor over. Je mag voor mijn 
part Blanche69 mee nemen, dan zoek ik alleen mijn fortuin wel! Denk er 
eens over.

Met mijn in Amsterdam komen wonen zal ’t wel half mei of 1 juni 
worden.70 Ik spits me zeer op ’t werk wat ik daar voor de borst heb, maar 
kan de boel hier niet zo ineens laten liggen.

Wat knappe artiesten toch kinderachtige lui kunnen zijn. Mauve moet 
dezer dagen in een zwak ogenblik zich ’t volgende hebben laten ontvallen! 
‘Als de N.G. voortgaat zulke vuile dingen te drukken (op Netscher en 
Cooplandt doelende) zou ik de redactie moeten verzoeken mijn naam in 
hun tijdschrift niet meer te laten noemen.’ Nu weet ik wel dat dat een zwak 
moment geweest moet zijn, maar is ’t niet ongelofelijk? O, dat fatsoen!71

Nu, antwoord me even, de clubordening lijdt geen uitstel. Tot zondag 
in den Haag hoop ik.

t.t. Janpiet.

67 In februari en maart werkte Tholen enkele dagen op Ewijkshoeve. Waarschijnlijk doelt 
Veth op dit verblijf.
68 Het tijdschrift Courrier de l’art maakte melding van de overzichtstentoonstelling van 
Jean-François Millet die aan de Ecole des Beaux-Arts werd gehouden. Van deze door de 
Tachtigers bewonderde kunstenaar waren onder meer de schilderijen L’Angélus (1857-1859) 
en L’homme à la houe (1860-1862) te zien. Het bezoek van Veth en Witsen leidde tot een 
recensie in de tweede aflevering van De Nieuwe Gids van 1887. Het artikel is ondertekend 
met W.J. van Westervoorde en is mogelijk een samenwerking tussen beide kunstenaars 
geweest, zie ook brief 5, noot 36.
69 Blanche Ford, een Engelse zangeres uit een café-chantant aan de Nes waar Witsen sinds 
begin 1887 een verhouding mee had.
70 Veth verbleef afwisselend in Dordrecht en Amsterdam. Ook in 1887 huurde hij voor een 
aantal maanden een kamer in de hoofdstad.
71 In de zojuist verschenen aflevering van De Nieuwe Gids waren twee korte verhalen van 
Cooplandt (pseudoniem van Arij Prins) en een langere bijdrage van Frans Netscher gepu-
bliceerd. De fantastische, op Edgar Allen Poe geïnspireerde verhalen van Cooplandt han-



10. Brief van Willem Witsen aan Albert Verwey, [13] oktober 1887.
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8. Willem Witsen aan Albert Verwey
[13] oktober 1887
Ewijkshoeve

Ewijkshoeve bij Baarn
oktober ’87
woensdag.

Gód-dé-lóós!... riep Hein72, en hij betoonde elke lettergreep – hij had 
opeens z’n slungelige loop gestaakt en stond met één arm uitgestrekt midden 
op de brug. Godverdòmme! Vóór ons: de Jodenbuurt en de Snoekjesgracht, 
waarboven uitstak, dòf tegen ’n intens grijsblauwe lucht, de Zuiderkerk. 
In de lucht, blond en zacht tintelend, lichte verige wolken (belicht door 
’n onzichtbare maan), streperig van vorm, spiegelend in ’t stille, vloeiende 
water van de Oude Schans.

We stonden geleund tegen de brugleuning en Hein lachte maar, heel 
hard, overmoedig, tartend. En ik die meende hem te begrijpen, zei: Wat 
’n idioten, die lui die daar liggen te slapen of God weet wàt uitvoeren. Die 
pestkoppen zien zoiets nooit; en als je er iets van maken zou en ’t laten 
zien, zouden ze allemaal, de een al harder dan de ander, schreeuwen over de 
onnatuurlijkheid alsof ze ’t op hun duimpje kenden!

Maar Hein lachte maar door, ha, ha, ha kort afstotend, sonoor door 
de stilte om ons heen, – hield inééns op en zei, terwijl hij op me af kwam 
wandelen, licht schommelend met één hand in de zak, en met de andere 
z’n stok zwaaiende in verticale cirkels: nee maar zeg, vind je dat niet mooi? 
God-de-loos!... en weer begon hij z’n onnatuurlijke, uitdagende lach.

En ik dacht ’n ogenblik, had ’k m’n schetsboek maar; wat ’n ding, je 
moest ’t maar ’s kunnen maken! Maar achter m’n ogen had ’k ’n branderige 
sensatie en zei: ’k zou toch niet tekenen, verdom ’t gewoon, maak er toch 
niets van. Dat was de stemming van ’t ogenblik, ’n stemming die ’k goed 
kende en waarin ’n ieder wel zal komen als hij grote hoeveelheden alcohol 
drinkt en zich vermoeit met massa’s indrukken en toch niet dronken wordt. 
Maar Hein, die alle kentekenen heeft van ’n echte, ’n soûlard73 van de koude 

delen over lusten en de dood. In het verhaal van Netscher komt overspel aan bod. Wellicht 
was Anton Mauve over deze thematiek gevallen.
72 Hein Boeken.
73 Zuiplap (Fr.).
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grond, maar die pàs komt kijken, Hein was verder op streek. We hadden de 
hele avond in de Poort74 gezeten en waren toen wat liedjes gaan horen in 
de Nes: altijd dezelfde liedjes door altijd dezelfde vrouwen. Eén van hen: ’n 
Engelse met lang roodblond haar, ’n stomp, beetje opgewipt neussie, grote 
quasi-onschuldige ogen, ’n sensueel mondje – korte dikke beentjes in zwarte 
kousen, met ’n korte nauwsluitende jurk van ’n tere kleur… iets zalmachtigs 
– op de borst opengesneden in ’n driehoek, gevuld met ’n matte, blanke, 
donzige schaduwkleur der omhoog getilde borsten. Naar die vrouw had 
Hein de ganse avond zitten kijken, stil en dikwijls drinkend slechte cognac 
uit ’n café chantant, die is als water in de mond en als vuur in de keel. En 
telkens had hij kushandjes gemaakt en glazen limonade en port geoffreerd – 
en die avond niet voor ’t eerst: hij zat daar dikwijls te zuchten en te drinken 
en te kijken en te groeten. En ik, die meer achter m’n rug heb, en tegenover 
Hein enigermate als lever75 poseer, ik was bang dat die goeie Hein, zo 
verliefd en zo onervaren – wees daar trots op m’n jongen –, en vooral zo 
hartstochtelijk, dat die verliefde Hein gekke dingen zou gaan doen en er 
gruwelijk inlopen want... nu ja, Albert, dat interesseert je allemaal niets, dat 
geloof ’k, maar verbeeld je ’s hoe ’k hier zit, na dat gezellige, woelige leven 
in Amsterdam; ik mis jullie heel erg, natuurlijk, terwijl in de stad merk je ’t 
bijna niet als er iemand weg gaat.

Die gewoonte om alles te horen, vanzelf zonder zelfs dat je er moeite 
voor doet – die gezellige gesprekken met jou en Willem76 en met hem ’t 
gezellige tafeluurtje, och, och, dat is alweer geweest, en m’n hele intieme 
leventje waar anderen zo niets van merken, – en nu zit ’k weer in de 
provincie zo stil, zo stil, – ’k werk de hele dag, dat wil zeggen ’k ga naar m’n 
atelier en teken en ets daar wat en steek dan ’s ’n pijp op en ga wat lezen en 
’s middags ’n uur of anderhalf paardrijden en dan eten en dan lezen en dan 
roken en soezen en weer lezen en lezende slapen. Gelukkig heb ’k m’n vader 
gesuggestionneerd77 dat hij drinkbare rum heeft laten komen, maar ’k lijd 
onder z’n sigaren; en zo zat ’k vanavond op m’n kamer, voor de kachel, met 
natte voeten, in ’n grote stoel te lezen en te soezen en ’k dacht zo aan de stad 
en zo, en toen kreeg ’k ineens die scène op de brug op de Oude Schans met 

74 Die Port van Cleve, een café-restaurant aan de Nieuwezijds Voorburgwal waar de 
Tachtigers zich vaak ophielden.
75 Iemand die het ‘echte’ leven leeft.
76 Willem Kloos.
77 Gesuggereerd.
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Boeken voor m’n ogen, helemaal, en ’k hoorde z’n stem en zag hèm en de 
stad en alles. En zo dacht ’k er ook aan om jou ’s ’n brief te schrijven, omdat 
je ’t niet goed laten kunt me dan òòk te schrijven, Albertje. Schrijf me ’s wat 
je doet en hoe ’t gaat.

Nu, ’k wou zeggen daarstraks van Hein dat, al is hij nu al bijna tien 
jaar student, ’k geloof dat hij de onschuld in persoon is, en later zou hij er 
verdriet van kunnen hebben. – En toen we nu die brug over waren, eindelijk 
– bracht ’k Hein ’n eind naar z’n huis,78 de Jodenbuurt door, en ons gesprek 
hervattend bracht ’k hem al m’n bedenkingen onder ’t oog; maar Hein zei 
niet veel en liet mij maar praten, zeker denkende bij zichzelf, dat ’t nog geen 
tijd was om ’n besluit te nemen: althans de volgende avond zat hij er weer en 
de avond daarop weer en de daarop volgende dag ging hij naar ’n repetitie 
’s middags, zenuwachtig, distrait.79 Nu, maar toen heeft hij slechts frases 
zitten praten met Mathilde,80 weet je niet? ’n vroegere couturière, ’n aardige 
lelijke meid, maar die met veel karakter zingt. Die goeie kinderlijke Hein die 
die mensen aanspreekt, zo gemoedelijk alsof ’t z’n kanarietjes waren, die luie 
jongen die daar helemaal niet op z’n plaats is – je moet zien wat ’n ploerten 
daar zijn – tenminste niet voor z’n plezier op z’n plaats, die arme Hein kon 
nu z’n plezier wel op; want achter hem, ’n paar banken verder, zat Katy81 
met haar jongen, ’n idioot natuurlijk. En later toen ’k terug kwam – ’k was 
uitgeweest om eigen zaken te regelen, toen ’k terug kwam, zat hij er nòg te 
praten met Mathilde, te wachten op Kate. En toen we weg waren en langs 
de Dam liepen naar Fricke82 waar jij en Willem zaten, zei hij me – maar 
dat zeg ’k je zachtjes aan je oor – zei hij dat hij honderd gulden gevraagd 
had aan z’n broer!83 – En nu ’k zo zat te denken en je dat allemaal voor m’n 
eigen plezier verteld heb – kwam zo in me op: hoe zou dat afgelopen zijn? 
– Ik ga waarschijnlijk ’t eind van deze week naar Diepenheim,84 misschien 

78 Kerkstraat 260, gelegen tussen de Keizersgracht en Prinsengracht.
79 Verstrooid (Fr.).
80 Niet geïdentificeerd.
81 Waarschijnlijk het eerder genoemde Engelse roodharige meisje.
82 Fricke’s Bodega.
83 Boeken werd regelmatig financieel ondersteund door zijn broer Vincent, die bankier 
was.
84 Drie dagen na het schrijven van deze brief vertrekt Witsen inderdaad naar dit landelijke 
stadje in Overijssel. Vanuit hier stuurde hij enkele brieven, waarvan alleen die aan Verwey 
bewaard zijn gebleven (zie DBNL, 25 oktober en 3 november 1887).
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kom ’k nog even in Amsterdam. – Willem schrijf ’k niet omdat ’k ’n stil 
vermoeden heb dat hij m’n brieven toch niet lezen zou en in geen geval 
antwoorden. Wees jij barmhartiger. Als je me ’n plezier wilt doen, zend me 
dan per postpakket ’n kistje sigaren van 6 ct. van ’t Leidseplein, kleintjes, 
vooral licht: claro.85 ’k Zal je ’t bedrag per postwissel restitueren. De groeten 
aan Willem en Hein als je ’m ziet. Tot later.

Dag Albert
t.t.

Wim Witsen

85 Kleursoort van sigaren.

11. De kunstenaars en dichters Willem Witsen, Willem Kloos, Hein Boeken en Maurits van 
der Valk (v.l.n.r.); foto door J. Jessurun de Mesquita  (1888).
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Register 

Allebé, August (1838-1927), kunstenaar, directeur Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten     14, 16-17, 21

Amsterdammer, dagblad voor Nederland, De     19
Arntzenius, Bram (1850-1920), griffier Tweede Kamer, echtgenoot van Cobi 

Witsen     26
Bach, Johann Sebastian (1685-1750), Duits componist     9
 Concert voor twee violen     9
Blommers, Bernard (1845-1914), kunstenaar     26, 28
Boeken, Hein (1861-1933), classicus, dichter     31-34
Boeken, Vincent Hendrik (1863-?), bankier, broer van Hein Boeken     33
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616), Spaans schrijver     21, 25
 El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha     21, 25
Cooplandt, A.J. (ps. van Arij Prins)
Courrier de l’art     29
Cramer, Joseph (1844-1899), violist en concertmeester     8
Delacroix, Eugène (1798-1863), Frans kunstenaar     19
Derkinderen, Antoon (1859-1925), kunstenaar     26, 28
Deventer, Charles (Chap) Marius van (1860-1931), scheikundige, schrijver     12
Dunselman, Jan (1863-1931), kunstenaar     14
 Alexander de Grote en zijn geneesheer Philippus     14
Eeden, Frederik van (1860-1932), schrijver, psychiater     15
Ford, Blanche, zangeres, Engelse vriendin van Willem Arnold Witsen      29
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832), Duits schrijver     17
 Torquato Tasso     17
Heymans, Theodoor, violist     9
Houten, Barbara Elisabeth van (1862-1950), kunstenaar     26
Hugenholtz, Pieter Hermannus jr. (1834-1911), predikant, letterkundige     24
Jessurun de Mesquita, Joseph (1865-1890), fotograaf     34
Karsen, Eduard (1860-1941), kunstenaar, kunstcriticus     23
Kloos, Willem (1859-1938), dichter, criticus     12, 32-34
Koster, Anton (1859-1937), kunstenaar      26
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781), toneelschrijver     23
Lieb, Michael von - zie: Munkácsy, Mihály 
Looy, Jacobus van (1855-1930), kunstenaar, schrijver     6-11, 13-14, 16-17, 

21-25
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 Elia op de berg Karmel     13-14
Maarel, Marinus van der (1857-1921), kunstenaar     26-27
Maris, Willem (1844-1910), kunstenaar     28
Mauve, Anton Rudolf (1838-1888), kunstenaar     12, 26, 29, 31
Meiners, Piet (1857-1903), kunstenaar     6, 17-18, 24
 Winter     18
Millet, Jean-François (1814-1875), Frans kunstenaar     29
 L’Angélus     29
 L’homme à la houe     29
Moes, Wally (1856-1918), kunstenaar, schrijver     26
Mouton, Martinus (1859-1933), uitgever, boekdrukker     27
Muller, Jacoba (Coba, 1844-1918), echtgenote van W.B. Tholen     8, 10-11, 25
Muller, dr., vader van Jacoba Muller     10
Munkácsy, Mihály (ps. van Michael von Lieb, 1844-1900)     9
  Christus voor Pilatus     9
Netscher, Frans (1864-1923), schrijver     29, 31
Nieuwe Gids, De     7, 15, 18, 29
Ovink, Bernard Jan Hendrik (1862-1944), student, vriend van fam. Witsen       

8
Perk, Jacques (1859-1881), dichter     10, 12
 Het lied des storms     10
 Gedichten     10
Poe, Edgar Allen (1809-1849), Amerikaans schrijver     29
Portefeuille der Nederlandsche Etsclub     26-27
Prins, Arij (ps. A.J. Cooplandt, 1860-1922), schrijver     29
Rochussen, Charles (1814-1894), kunstenaar     13-14
Scholten, Hendrik Jacobus (1824-1907), kunstenaar     13-14
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822), Engels dichter     11-12
 Epipsychidion     11-12
Stemming, J. (ps. van Maurits Willem van der Valk)
Thackeray, William Makepeace (1811-1863), Engels schrijver     11
Tholen, Willem Bastiaan (1860-1931), kunstenaar     6, 26, 29
Tholen-Muller, Jacoba zie Muller, Jacoba
Toorop, Jan (1858-1928), kunstenaar     23
Valk, Maurits Willem van der (ps. J. Stemming, 1857-1935), kunstenaar, 

kunstcriticus     19, 23, 25, 34
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Velzen, Piet van     25
Verhulst, Johannes (1816-1891), componist, dirigent     9-10, 12
Verwey, Albert (1865-1937), schrijver     7, 14-16, 30-34
 Cor Cordium     15-16
 Lilith     14-16
 Persephone en andere gedichten     15
Veth, Jan Pieter (1864-1925), kunstenaar, kunstcriticus     6-7, 11-15, 18-19, 

23, 26-29
 Noorderbrug Dordrecht     26-27
 Portret Anna Cornelia Veth-Giltay     28
Westervoorde, W.J. van (ps. van Willem Arnold Witsen)
Witsen, Anna Agnes (1855-1889), zuster van Willem Arnold Witsen     6, 10, 

17, 25
Witsen, Cobi (1851-1930), zuster van Willem Arnold Witsen     8, 10
Witsen, Henri (1857-1925), jurist, broer van Willem Arnold Witsen     8
Witsen, Jonas Jacob (Jo) (1849-1928), koopman, broer van Willem Arnold 

Witsen     8
Witsen, Jonas Jan (1819-1901), koopman, vader van Willem Arnold Witsen     

8-9, 12, 17, 32
Witsen, Willem Arnold (ps. W.J. van Westervoorde, 1860-1923) kunstenaar, 

kunstcriticus     5 e.v.
 Duinwegje     26
 Aardappelenrooister     21-22
 De oude Rafaëlla     10-11
 Schaapherder     20-21
Wolff, Albert (1835-1891), Frans kunstcriticus     18
 La capitale de l’art     18
Zilcken, Charles Louis Philippe (1857-1930), kunstenaar     26
Zwart, Willem de (1862-1931), kunstenaar     26
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