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Bernard Kruithof1 
 
 

 
Een heroïsch dagboek2 
De doopsgezinde predikant Jakob Huizinga (1809-1894) over 
geloof, hoop en liefde 
 
 

  ‘Ja Goede God ik dank u uit grond mijnes harten dat gij mij op zulk eene wijze 
allertreffendst hebt geleid.’3  
 

 
 
1. Inleiding 
 
Verbetering van de mensen en de samenleving. Dat was in de negentiende eeuw het streven 
van menigeen. Verbetering door verheffing van het volk, door beter onderwijs. Verbetering 
ook van het huiselijk leven, van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Tal van 
verenigingen en genootschappen werden opgericht, initiatieven gelanceerd, tijdschriften 
volgeschreven. Strevingen naar hervorming en zelfhervorming waren alom waar te nemen. 
Op godsdienstig terrein zien we de opkomst van het Reveil, dat streefde naar verinnerlijking 
van het geloof en naar sociale activiteiten. In de Afscheiding van 1834 herkennen we de 
moeite die veel gelovigen hadden met de toestanden in de Nederlandse Hervormde Kerk. In 
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zijn doopsgezinden prominent aanwezig. Van de 
geschiedenis van genootschappen in de negentiende eeuw is veel bekend. Veel minder weten 
we van de individuele ervaringen en gevoelens van opvoeders, hervormers en verbeteraars. 
Egodocumenten zijn daarvoor bij uitstek geschikt als bron.4 Bijzonder is het dagboek van de 
doopsgezinde predikant Jakob Huizinga, die van 1834 tot 1893 bijna onafgebroken schreef 
over zijn eigen pogingen om een beter mens en een betere gelovige te worden, en over zijn 
inspanningen om de medemens te verbeteren. 

Dagboeken schrijven is al een oude gewoonte.5 Door te schrijven kon de auteur 
rekenschap over zijn, of haar, eigen leven afleggen. Max Weber vergeleek het met de 

                                                 
1 Met dank aan Toos Kruithof en vooral aan Kitty Roukens. 
2 Deze karakterisering is van Anton van der Lem, Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten. 
Amsterdam, 1993, p. 3. 
3 Dagboek 9 december 1851. 
4 Zie bijvoorbeeld Rudolf Dekker, red., Egodocuments and History. Autobiographical writing in its social 
context since the Middle Ages.  Hilversum, Verloren, 2002. 
5 Gustav René Hocke, Das europäische Tagebuch. Wiesbaden, 1963. R. Lindeman, Y. Scherf & R.M. Dekker, 
Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. 
Rotterdam, 1993. 



opkomst van het boekhouden in het vroege kapitalisme.6 Toen de jonge doopsgezinde 
predikant Jakob Huizinga in 1834 begon met zijn eerste schriftje, voegde hij zich daarmee in 
een al heel lang bestaande traditie.7 ‘Ik wil nadenken over mijnen zeedelijken toestand! – het 
kan zoo niet langer met mij blijven gelijk het thans is. –nadenken: ja dat deed ik dikwijls, 
dagelijks mag ik zeggen. Elken dag gevoel ik dat ik anders leef dan ik behoorde, elke dag 
wenste en bid ik God dat het beter met mij mag worden. Maar daarbij blijft het.’8  
 
Jakob Huizinga (1809-1894) was toen hij dit schreef sinds 1832 voorganger van de 
doopsgezinde gemeente van Knollendam, in de Zaanstreek en in 1834 een jonge vrijgezel van 
vijfentwintig. In 1835 werd hij beroepen naar Den Horn, in Groningen nabij Aduard. Daar 
zou hij negen jaar staan. In 1844 verwisselde hij voor het laatst van standplaats; tot zijn 
emeritaat in 1879 zou hij de gemeente van Den Burg op Texel dienen. De laatste vijftien jaar 
van zijn leven woonde hij bij een van zijn dochters in Groningen. Tot het laatste jaar voor zijn 
dood schreef hij zijn dagboek. Hier en daar liggen brieven van en aan familie tussengevoegd. 
Naast dagboek en brieven schreef hij ook in andere notitieschriftjes9 over zichzelf, zijn 
omgeving en zijn werk. Anton van der Lem heeft voor zijn biografie van de historicus Johan 
Huizinga veel gebruik gemaakt van de dagboeken van Jakob Huizinga, diens grootvader. Hij 
schrijft: ‘De beginselvastheid van de grootvader dwingt bij lezing respect af en maakt zijn 
geschrift om zo te zeggen tot een heroïsch dagboek. Zijn geloof heeft hem altijd liefde jegens 
zijn kinderen ingegeven en nimmer om starre dogmatische redenen doen besluiten hun de 
deur te wijzen.’10 Wat minder vriendelijk is Menno ter Braak, neef van Johan Huizinga over 
zijn overgrootvader : ‘De onverbiddelijke erfelijkheid bestemde mij, bijna, tot dominee. Mijn 
overgrootvader (…) was een dominee, wiens ijzeren gehechtheid aan het moraliseren alleen 
reeds een gans nageslacht zou kunnen bestemmen tot volmaakte ethici. Hij schreef dag in dag 
uit dagboek na dagboek vol en hield aan zijn oude doopsgezinde geloof vast, terwijl zijn 
zoons hem in de steek lieten.’11 
 
Om aan de rijkdom van dit dagboek als bron recht te doen is in dit kader onmogelijk. Het is 
van een dusdanige omvang dat een integrale uitgave teveel werk is voor één persoon, schrijft 
Van der Lem terecht in zijn toelichting op het notitieschriftje uit 1834.12 In het onderstaande 
maakte ik een selectie uit het dagboek, waarin de nadruk ligt op de zoektocht van de jonge 
Huizinga naar een vrouw, zijn gezin en het smartelijk overlijden van zijn vrouw in 1851.13 In 
deze stukken valt vooral op het vermogen tot zelfreflectie van Huizinga. Hij schrijft om het 
later over te kunnen lezen en er lering en verbetering aan te ontlenen. Veel staat in het 

                                                 
6 Benjamin Franklin is daarvan een klassiek voorbeeld; Max Weber. Die protestantische Ethik. Eine 
Aufsatzsammlung, I. Hamburg, 1973, 3e druk, p. 139. 
7 Het Dagboek van Huizinga, in ongeveer vijftien schriften, is in de familie Huizinga bewaard tot in de Tweede 
Wereldoorlog en toen, om veiligheidsredenen (het lag in Den Haag) opgestuurd naar de UB in Amsterdam. Toen 
het Archief van de Doopsgezinden werd ondergebracht in het Gemeentearchief (nu Stadsarchief) van 
Amsterdam verhuisde ook het Dagboek daarheen (PA 565 C, inventarisnummer 492, 1-15). Met dank aan 
Corinne Staal van het Stadsarchief. 
8 Dagboek 30 augustus 1834. 
9 Anton van der Lem, ‘Onder predikanten. Een notitieschriftje van Jakob Huizinga, doopsgezind predikant in 
West-Knollendam 1831-1834’, Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks, nummer 24, Amsterdam 2001, pp.239-
275. Er zijn waarschijnlijk wel meer schriftjes van Huizinga geweest, maar niet bekend is waar die zouden 
kunnen liggen. 
10 Anton van der Lem, Johan Huizinga. Leven en werk in beelden en documenten. Amsterdam, 1993, p. 3. 
11 Menno ter Braak, Afscheid van domineesland, Amsterdam, 1965 (1931), pp. 7-8. 
12 Van der Lem 2001, p. 243. 
13 Eerder schreef ik hier al over in het (Amsterdams) Sociologisch Tijdschrift, ‘Het huwelijk als 
beschavingsideaal. Dagboekfragmenten van Jakob Huizinga, doopsgezind predikant (1809-1894).’ Jaargang 12, 
nr. 3, december 1985, pp. 543-555.                



dagboek over zijn gevoel; hij observeert zijn kinderen nauwgezet en schrijft daar liefdevol 
over. Over zijn vrouw schrijft hij vele pagina’s, niet alleen bij haar leven maar ook, vooral, 
wanneer zij er niet meer is. Haar dood is voor Huizinga het begin van een moeilijke periode, 
waarin hij rouwt en bovendien geteisterd wordt door gevoelens van twijfel over het leven in 
het hiernamaals.  

Maar ook de buitenwereld heeft zijn voortdurende belangstelling; ‘(h)ij besteedde veel 
aandacht aan maatschappelijke problemen als het drankmisbruik, kiesrechtkwesties, zaken 
van armen- en gezondheidszorg, hygiëne en onderwijs.’14 In dat opzicht is hij een prototype 
van de leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, waarvan hij vanaf 1832 tot aan 
zijn dood actief lid is geweest.15 Ook de drankbestrijding had zijn tot op het eind van zijn 
leven zijn warme en actieve belangstelling. Maar de kern van zijn werk als volksopvoeder 
was binnen de doopsgezinde gemeente. Niet alleen door te preken en onvermoeibaar te zijn in 
het huisbezoek. Ook de vorming van de doopsgezinde jeugd tot gelovige en deugdzame 
volwassenen was voor Huizinga onlosmakelijk verbonden met zijn werk als herder en leraar. 
Zijn leven lang zou hij met grote nauwgezetheid noteren hoeveel catechisanten hij per week 
onderrichtte. In Knollendam begon hij met het geven van catechisatie. Dat was een 
betrekkelijke nieuwigheid, die in de negentiende eeuw al snel voor predikanten in het 
algemeen een belangrijke taak werd.16 Gemakkelijk is het onderwijzen van het volk in het 
begin helemaal niet, blijkt uit zijn verzuchtingen. ‘(…) Eene moeder klaagde mij over de 
ongezeggelijkheid van haar zoon. Ik sprak deze hierop eenigszins ernstig aan. (…) Ik moet 
mij steeds ijverig toeleggen om in de gemoederen mijner jeugdige catechisanten eerbied voor 
de ouders in te prenten. Hen vermanen hunne ouders te ontzien niet uit vrees maar uit liefde. 
De ouders daarentegen moet ik in gemeenzame gesprekken meer onder het oog zoeken te 
brengen, van hoeveel belang het is zich met waardigheid omtrent hunnen kinderen te 
gedragen. En ze vooral wijselijk op te voeden, ze van jongs af  met eerbied voor de Hem. 
Vader vervullende. (…) Schwierige Aufgabe – dit te verbeteren, dit te bewerken!’ Wat later 
schrijft hij over de teleurstelling dat er maar zes kinderen zijn komen opdagen voor de 
catechisatie; ‘ontmoedigend is de gedachte dat zoodra zij buiten huis zijn, naar ik geloof, alles 
weer vergeten is.’17 
 
 
2. Zelfdiscipline 
Huizinga begint zijn dagboek ernstig. ‘Mijne zedelijkheid mijne deugd zinkt hoe langer hoe 
dieper, juist omdat ik immers het verkeerde van mijn gedrag inzie, en niet verbeter. Ach waar 
moet het met mij heen (…) Mijn hart wordt zoo gevoelloos. Ik ben zoo weinig vatbaar voor 
teedere gewaarwordingen. (…) Ach hoe zelden vloeyen thans mijne tranen. (…) Ik ga nog 
altijd gaarne in de eenzaamheid, en schik mij tot nadenken. (…) Ja soms heb ik er spijs en 
slaap aan opgeofferd en het is ook alles tot herstel van mijnen ligchamelijken en zedelijken 
toestand dat ik dagelijks niet dan water drink. (…) ik wil alles maar ten halve. Ik wil eigenlijk 
niets met volkomen verzekerdheid, ik heb geen zelfstandigheid. Daardoor ga ik verloren 
terwijl ik anderen den weg der behoudenis wijs. Verloren gaan? Vreeselijk denkbeeld!’18 Dit 
lijkt allemaal zeer ernstig, en de inhoud van zijn deugdeloosheid blijft in het midden. De 

                                                 
14 Van der Lem 1993, p.2. 
15 Daarover meer in Bernard Kruithof, Zonde en deugd in domineesland. Nederlandse protestanten en problemen 
van opvoeding, zeventiende tot twintigste eeuw, Groningen, 1990, pp. 60-96. 
16 David Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende 
eeuws Nederland (Amsterdam: Bert Bakker, 1990) citeert de hervormde synode van 1816 dat catechiseren ‘een 
van de eerste en voornaamste pligten der herders en  leeraars’ is, p. 70. Voor doopsgezinden won de catechisatie 
eveneens aan belang. 
17 Dagboek 18 october 1834. 
18 Dagboek 30 augustus 1834. 



nadruk op matiging van spijs en de voorkeur voor water wekken de indruk, dat hij zich 
overgeeft aan masturbatie, die vreselijke zonde waartegen sinds het einde van de achttiende 
eeuw door Tissot en veel andere schrijvers een ernstige campagne gevoerd was.19  Diezelfde 
eerste dag van zijn Dagboek komt hij regelmatig terug op zijn belangrijkste gebreken, die hij 
omschrijft als ‘neigingen en hebbelijkheden die (….) het gevaarlijkst zijn, en dat aan het 
afleggen derzelve de grootste moeielijkheid zijn verbonden.’  Als remedie ziet hij, op 
typerend romantische wijze: ‘o laat ik dikwijls aan den dood denken – dat ik vanmiddag het 
bericht van de dood van Veenstra vernam, nog maar 22 jaaren oud, dat was ook iets waardoor 
God een goede indruk in mij wilde maken.’20 Maar dan komt er een nieuw probleem bij: 
‘maar ik zie God niet overal - waarom? Omdat mijn hart mij veroordeelt, omdat ik niet rein 
ben. Maar dit zal zoo ik hoop, ja dit moet beter worden.’  

Het gedwongen celibaat benauwt hem. Nadat hij schrijft: ‘ach hoeveel goddelijke goedheid en 
daarentegen hoeveel snoode ondankbaarheid mijne zijde heb ik opgemerkt’, vervolgt hij een 
stukje verderop: ‘o ware ik toch gelukkig met eene wederhelft vereenigd met wie ik open en 
vrij kon spreken, aan wie ik mijn gevoel kon openbaren, die mij teregt kon wijzen en 
[onleesbaar] het pad ten hemel bewandelde. O vond ik toch iemand wier hart van liefde voor 
God en J.[sc.Jakob] blaakte, iemand met wie ik mij voor kon stellen gelukkig te zijn! –doch al 
mijn werk is tot dusver ijdel, en wat zal ik nu anders den dan mijn lot geduldig te dragen? Let 
op de voordeelen aan dezen mijn toestand verbonden. Het is zoo gelijk Paulus 1 Cor. VII zegt 
dat de ongehuwde zich meer onverdeeld kan toewijden om God te behagen.21 Doe ik dit nu 
wel? Ach neen.’ En dat komt door zijn luiheid, al van kinds af aan – en nu, als predikant, is 
zijn werk eigenlijk niet zwaar genoeg om onophoudelijk werkzaam bezig te zijn. ‘Maar och 
het valt mij zoo zwaar; ik moet mij tot werken dwingen.’  

 

3. Tobberijen 

Het zoeken naar een geschikte vrouw loopt stelselmatig op diepe teleurstelling uit. Als 
troostrijke literatuur neemt hij Stilling ter hand22 en het immens populaire Nachtgedachten 
van Young, waarover hij wel vaker schrijft.23  

                                                 
19 Zie bijvoorbeeld over masturbatie en andere seksuele kwesties Gert Hekma, Homoseksualiteit: een medische 
reputatie. De uitdoktering van de homoseksueel in de negentiende eeuw. Amsterdam: Sua, 1987, p. 56 en elders. 
Op enkele plaatsten is er doorgestreept in het Dagboek, en zijn passages weggeknipt. Op 23 december 1834 is 
nog leesbaar het woord ‘geessel’. Dat zou op masturbatie kunnen duiden. Op 4 maart 1835: ‘Ik doe niet zooals ik 
wil, mijn goede wil strijdt met mijne lusten en deze behalen helaas! Zoo meenigwerf de overhand! En dan volgt 
het berouw, en dan gevoel van ellende.’ 
20 In de jaarverslagen van het Doopsgezind Seminarie is de dood elk jaar aanwezig; geregeld wordt melding 
gemaakt van overleden studenten.  Bijna tegelijkertijd schrift Nicolaas Beets (1814-1903) in zijn dagboek, 
Leiden, zaterdag 8 november 1834: ‘Droevige morgen. Eerst door een briefje van Spengler, kort daarna door den 
formeelen rouwbrief van de familie verwittigd van den dood van Drost [een goede studievriend]. Hoezeer de 
tijding mij niet verraste [eerder had Beets al melding gemaakt van het feit dat Drost koorts en bloedspuwingen 
(sc. tbc) had] heeft zij mij echter sterk aangegrepen, diep getroffen. Ziedaar de tweede vriend die ik verlies, 
verlies in het bloeiendst der jaren, temidden van de schitterendste vooruitzichten. (…) Maar God weet wat het 
beste is.’ Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Peter 
van Zonneveld. ’s Gravenhage, 1983. 
21 Nl. in vers 32, Statenvertaling: ‘En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich 
met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen; (33) maar die getrouwd is, bekommert zich met de 
dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen.’  
22 J.H. Jung-Stilling,  Tooneelen uit het Rijk der Geesten, van Hendrik Stilling, Uit het Hgd. naar de tweede 
vermeerderde uitgaaf. In het huis mijns Vaders zijn veele wooningen. Dordrecht, A. Blussé en Zoon, 1804-1806. 
23 J. Lublink d.j. (vert.): Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelykheid der ziele, uit het 
Engelsch van den eerwaarden Heere Eduard Young vertaald, en met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien. 
2 dln. Amsterdam, P. Meyer, 1766. Mogelijk ook heeft Huizinga een van de verschillende andere vertalingen 



In 1836, hij staat dan in het Groningse Den Horn,  was Huizinga drie uur heen, en drie uur 
weer teruggelopen naar en van ’t Ruige Zand [niet ver van Zoutkamp, hemelsbreed 13 km. 
van Den Horn], over glibberige paden en was opnieuw afgewezen; ‘die teleurstelling zal wel 
goed voor mij wezen, ofschoon ik zulks nog niet inzie.’24 Zijn beoogde echtgenote in spe 
woonde op een grote boerderij, Teenstraheerd, en was door haar welstand, vergeleken met de 
betrekkelijke armoede van een plattelandsdominee, van een heel andere stand dan Huizinga. 
Maar er is niemand, geen vriend of vriendin, met wie hij kan praten, ‘alles wat ik gevoel moet 
ik in mijne enge borst opsluiten, en soms wordt hij vol tot stikkens toe.’25  In zijn omgeving 
voelt hij zich eenzaam. Binnen de gemeente van doopsgezinden in Den Horn spreekt hij wel 
met zijn gemeenteleden, maar veel geluk ontleent hij ook niet aan de plicht van het 
huisbezoek: ‘Zij mogen wel lijden dat er Godsd. Bestaat, maar het zou hun ook weinig ter 
harte gaan als zij niet bestond. (…) O welk eene menigte flaauwe harten.’26 Het fenomeen 
huisbezoek is, net als de catechisatie, voor veel predikanten een nieuw facet van hun werk, 
waaraan ze vaak erg moeten wennen.27 

Divertissement heeft hij niet veel, maar wel bezoekt hij de bijeenkomsten van ’t Nut, een 
gewoonte die hij zijn leven lang heeft volgehouden. Tot ver in de jaren tachtig blijft Huizinga 
Nuts-bijeenkomsten bezoeken, soms houdt hij zelf een aanspraak of leest voor.28 Maar 
wanneer hij er een oordeel over geeft, is dat nogal eens negatief. In zijn voordracht bij een 
Nuts-bijeenkomst in 1836 had Dominee Van der Tuuk29 de mensen als Gods schepsel 
geprezen, maar geen stichting gegeven, wat Huizinga een schande vond, en ook het 
wijndrinken bij de nazit was zouteloos van conversatie.30 

 

4. Huwelijk en kinderen 

 

Een aantal maanden is het dagboek zonder aantekening, maar op 21 april 1838 begint 
Huizinga weer, maar dan is de toon heel anders: ‘”duizend redenen heb ik tot ootmoedige 
dankbaarheid aan God!” O hoe veel is er gebeurd sedert ik deze woorden hier boven aan deze 
bladzijden schreef! Hoe zeer zijn die woorden bevestigd geworden O ik kan het niet alles 
beschrijven, wat er al in deze laatste 4 maanden (waarin ik dit mijn dagboek geheel heb 
verwaarloosd) in mijn hart is omgegaan.Ik ben geëngageerd met een meisje dat mij zoo niet 
alles mij bedriegt, zoo hartelijk bemint als ik dit nooit had durven verwachten. O God hoe 
vele omstandigheden hebben moeten zamenloopen, onder Uwe leiding, om mij daartoe te 
brengen! Immers, is het Uwe leiding, o mijn God? O mogt ik daar volkomen gerust op 
wezen? (…)Waarom gaat er sinds het midden der verloopene maand geen enkel úúr voorbij 
of ik denk aan mijne Alida, denk denk aan haar met innig welgevallen? Het is omdat ik haar 

                                                                                                                                                         
gebruikt die er waren. ‘If Young did not invent "melancholy and moonlight" in literature, he did much to spread 
the fashionable taste for them.’ (Citaat uit de Engelse Wikipedia). 
24 Dagboek 12 september 1836. 
25 Dagboek 13 september 1836. 
26 Dagboek 1 oktober 1836. 
27 David Bos, In dienst van het Koninkrijk (Amsterdam 1999), verklaart de toegenomen druk op predikanten om 
meer werk van het huisbezoek te gaan maken uit de bloei van de orthodoxie (de Afscheiding van 1834 voltrok 
zich in eerste instantie in Groningen), waar de voorgangers veel aandacht hadden voor herderlijke gesprekken 
met hun gemeenteleden , p. 82. 
28 Dagboek januari 1892 vermeldt dat Huizinga al sinds 1832 lid is van ’t Nut en dat hij ook nog steeds 
commissiewerk doet – dat is dus een lidmaatschap van zestig jaar. 
29 Van G. van der Tuuk was in 1809 een prijsverhandeling bij ’t Nut uitgekomen: Karakterschets van eenige 
Hoofdpersonen in den Bijbel voorkomende. 
30 Dagboek 26 november 1836. 



liefheb. En waarop is die liefde gegrond? [vooral dat zij zo vrouwelijk is, en ook een hoger 
genot kende en wenste] (…) De plegtigste betuigingen en beloften zijn tusschen ons 
gewisseld (…) Dikwijls herhaalde zij dat zij vreesde mij niet zoo veel te kunnen beminnen 
mij niet zoo veel gelukkig te kunnen maken als ik verdiende. O God hoe deed de schaamte 
mij hierop mijne oogen nederslaan voor U die mijn verkeerdheid kent! Terwijl ik haaren 
mond met kussen sloot en haar betuigde dat ik mij verzekerd hield dat zoo zij mij niet 
gelukkig maakte zoo veel als ik slechts ooit mogt wenschen, dat dan de schuld aan mij zou 
liggen die wellicht niet vatbaar genoeg zou zijn voor het geluk van haar bezit.’31  

Op 12 april 1838 verlooft Jakob Huizinga, doopsgezind predikant te Den Horn zich 
met Alida Meihuizen, dochter van een houthandelaar in Hoogezand. En op 21 augustus van 
datzelfde jaar, op de eenentwintigste verjaardag van Alida, trouwen ze. Zij was acht jaar 
jonger dan Huizinga. Met de komst van Alida in zijn leven is het niet langer noodzakelijk om 
zijn dagboek al wat hem beweegt toe te vertrouwen. Al wordt het hem soms te machtig, zoals 
op 3 oktober 1839, als hij voor het eerst in anderhalf jaar weer schrijft: ‘ik mis de laatste twee 
dagen blijmoedigheid. Ik ben aanhoudend min of meer verdrietig. Ik kan weinig dulden. 
Tegenspraak maakt mij ras gevoelig.’ En zijn herfstdepressie is zichtbaar in zijn woorden: 
‘Hoogst gelukkig moest ik zijn. Ach waarom ben ik het niet?’32 

Toch is hij een ander mens geworden sinds zijn verbintenis met Alida. Op 13 april 1840 
memoreert hij dat hij twee jaar geleden, op 12 april 1838 verloofd was. ‘Hoe ras is die tijd 
omgegaan. (…) O mijn hemelsche Vader welk een rijkdom van zegen heb ik van u verkregen! 
Hoe veel gelukkiger ben ik nu dan weleer, toen ik in eene altijddurende eenzaamheid 
voortleefde, toen mijn hart niets had waaraan het zoo geheel zoo innig verkleefd konde 
worden als thans aan mijne Alida.’33  

En nu hij toch weer zijn dagboek ter hand neemt, ondanks vrees voor al wat er in staat over 
zijn plichtsverzuim, kan hij zich verheugen over de geboorte van zijn eerste zoon Dirk op 16 
oktober 1841. Het waren vier zware maanden geweest, met ‘de smarten van het zoogen’. 
Alida was in Hoogezand bij haar ouders geweest om verzorgd te worden en weer op krachten 
te komen, ‘en morgen, morgen is de dag dat ik beide weer in welstand hoop te zien en te 
omhelzen.’34  

Nu Huizinga man en vader is geworden, verandert ook de toon waarmee hij zijn huisbezoek 
beschrijft. Hij wijst jonggehuwden op het belang van het uit de weg gaan van 
onaangenaamheden, en op het belang van godsdienst en huiselijkheid, ‘orde, vlijt, netheid, 
zindelijkheid.’35 Kortom, de sleutelwoorden uit de huiselijkheids-campagnes van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.36 

Dirk, hun oudste zoon, kreeg gezelschap van Grietje, Samuel en Katrina; het jonge dominees-
gezin was in 1844 naar Den Burg op Texel vertrokken, waar hij tot 1879 – toen was Huizinga 
zeventig – zou blijven staan.37 Voor het dagboek heeft Huizinga weinig tijd, maar toch noteert 
hij in een nieuw schrift vanaf 1 januari 1846 over zijn leven en het meest over zijn 
werkzaamheden. Zijn huisbezoek, catechisatie, giften die hij van gemeenteleden krijgt, zoals 
een mud aardappelen. Maar ook over huiselijke beslommeringen. Op 27 januari 1846: ‘Onze 
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Samuel is seedert eenige dagen ongesteld. Zijn vroegere hoest is zoo goed als gebeterd, doch 
hij heeft vooral des nachts nimmermeer een geheel rustigen slaap. Alida heeft daardoor zeer 
weinig rust. Van nacht ook zeer weinig geslapen. Van morgen half vijf viel zij door 
vermoeyenis op den grond flaauw bij het kind neder’. Gelukkig is op 31 januari de toestand 
weer veel beter, ‘Samuel is thans weder regt vlug.’  En ook Alida gaat het weer beter, zodat 
zij samen naar de vergadering van het departement Texel van ’t Nut kunnen gaan; ‘dhr. 
Brouwer las eene  gedrukte redevoerering voor van Westerbaan gehouden in 1825 op de Alg. 
Verg. [jaarlijks te Amsterdam] Rampspoeden verheffen den menschen.38 Ik geciteerd Tollens 
de Jongel. van Westzaan. S. Keyzer een stuk van Helmers. (…) er waren zeer weinig leden. 3 
vrouwen.’39  

 

Het vervullen van de belangrijke rol van volksopvoeder gaat  Huizinga niet altijd gemakkelijk 
af. Veel van zijn problemen zijn met  zijn gemeente, waarmee hij over godsdienstijver strijdt, 
maar het hoe en waarom blijft verscholen. Al eerder, maar dat was nog in Den Horn, was er 
een zaak over de gereformeerden, door Huizinga als ‘dweepers’ afgeschilderd. Sommige 
gemeenteleden namen hem die uitdrukking zeer kwalijk, en het duurde wel even voordat de 
zaak weer gesust was. Maar wat zich in 1847 afspeelt ligt ook gevoelig. Duidelijk is dat 
Huizinga het zich zeer aantrekt en dat Alida hem bijstaat. Huizinga had voor de catechisatie 
een gereformeerd (hervormd) vraagboek gebruikt, van Boeles40, maar een aantal 
gemeenteleden wil dat niet – zich herinnerend hoe de Dopers in de zestiende eeuw door de 
hervormden zijn vervolgd. En Huizinga zal eraan moeten geloven om met een boek van 
Hoekstra41 te werken. In de brief aan zijn schoonouders, waarin Huizinga wat meer details 
geeft42, schrijft Alida er nog wat bij: ‘Huizinga is door deze laatste slagen zeer ter neder 
gedrukt. Ach God als die beste brave man dan soms geheele dagen haast niet eeten kan en ’s 
nachts niet slapen dan breekt mij ’t hart en toch is het haast of ik opgeruimder word en te 
meer kracht krijg om hem te troosten.’ Dat Huizinga daar inderdaad veel aan ontleend heeft, 
blijkt bijvoorbeeld uit de volgende passage van voorjaar 1848. Op 25 maart van dat jaar 
noteert hij: ‘Ik durf er niet aan beginnen om hier iets op te halen van de duizend en nogmaals 
duizend groote en kleine gebeurtenissen die er hebben plaats gevonden (…) O God! Hoe 
groot een zegen hebt gij mij in mijne lieve vrouw geschonken. Het is nu tien jaren dat ik haar 
ken en bezit en mij gelukkig voel in hare liefde, en tien jaren had ik nodig en nog zijn ze niet 
genoeg om de grootheid harer liefde te leren kennen en waarderen. Nooit heb ik vóór dezen 
geweten wat liefde was, zoodanig als ik het nu van haar heb geleerd. Nooit heb ik 1 Korinthen 
dertien verstaan zooals ik het nu versta en nog versta ik het niet volkomen.43 Want zòòveel 
weet ik reeds de liefde en dus ook de erkentenis derzelve is voor oneindige vervolmaking 
vatbaar. (…) Veel is er gebeurd, in allerlei betrekkingen hebben wij elkander gezien. Wij 
hebben Gode zij dank thans vijf kinderen. Ook hierdoor zijn allerlei punten van aanraking 
ontstaan. Zij heeft mij leren kennen voor den geen die ik  ben. Zij kent mij in mijne groove 
gebreken ook in mijne verborgene zonden. Ik heb, ach, het is eene droevige waarheid, haar 
dikwijls reden gegeven tot billijk beklag tot regtmatige droefenis. Ik heb, ach! het is waar, 
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haar niet zoo gelukkig gemaakt als ik kon en moest. Ach hoe dikwijls heb ik haar 
veronachtzaamd!’44 

In 1848 wordt hun vijfde kind geboren, een meisje, Sina, in de wandeling Sientje geheten. In 
zeven jaar vijf kinderen, en Alida is dan nog maar eenendertig jaar. Ook al hebben ze hulp in 
de huishouding, licht is haar bestaan niet.45 Daar komt bij dat vooral Alida veel heimwee heeft 
naar Hoogezand en het isolement op Texel haar zwaar valt.  

Op 12 januari 1850 wordt de kleine Jurriaan Menno geboren, het zesde kind. Alida had steeds 
veel last van kiespijn gehad, maar verder ging het heel goed. De dokter was de nacht voor de 
bevalling al gekomen, maar vertrok, na een pijp en een kop thee, om twee uur ’s nachts. Om 
acht uur stond hij weer voor de deur, en om half tien werd de kleine Menno geboren. Hij sliep 
al meteen zijn eerste nacht door, ‘een besten nacht gehad’.46 En Alida gaat het ook goed, ze is 
zo gezond als een vis en loopt steeds in en uit bed.47  

  

 

5. Beproeving 

Dan is het plotseling gedaan met geluk en vreugde. Op 29 oktober 1851 sterft Alida in het 
kraambed, vierendertig jaar oud. Jakob’s broers Jan en Jurriaan zijn uit Westzaan 
overgekomen om hem en de familie bij te staan. Op 3 november 1851 schrijft Jurriaan aan 
zijn moeder en zijn zuster in Westzaan, dat Huizinga zijn lijden geduldig draagt: ‘Gisteren 
zeide hij 13 jaaren heeft niets aan mijn geluk ontbroken, ik was al te gelukkig. Hier moeten 
wij niet volmaakt gelukkig zijn, het moet hier alleen een voorbereiding zijn voor een ander 
leven, en voor dat andere betere leven leidt God zijne kinderen op door de beste middelen. Hij 
onderwerpt zich dan ook geheel aan Gods bestuur.’48 Op 11 november schrijft Huizinga zelf: 
’Het leven hier moet ons een strijd zijn. Het komt er maar op aan hoe men die strijd strijde. 
Het komt er maar op aan hoe men zijn last draagt, morrende en klagende, of gewillig en 
onderworpen (…) [waarom deze dood?] (…) dewijl de goede God wil dat de smart mij goed 
zou doen en dat de scheiding, mij thans zoo smartelijk, in de gevolgen voor allen heilzaam 
zou wezen.’49 

Op de een of andere manier heeft Huizinga het idee dat zij haar sterven had zien 
aankomen. Ze was heel ijverig geweest, de laatste maanden van haar zwangerschap, soms tot 
diep in de nacht bezig met huishoudelijke werkzaamheden. En soms had ze geen geluiden 
meer kunnen verdragen, zij ‘had een zwak hoofd’ en leed erg aan spataderen na de geboorte 
van Sientje in 1848. De laatste zes weken voor de fatale bevalling leed ze aan vreselijke 
buikpijnen – wellicht was er al iets misgegaan met de foetus? Haar eigen familie had ze begin 
juli 1851 in Hoogezand bezocht, eind mei was ze een week in Westzaan bij de moeder en de 
broers van Huizinga geweest. Net alsof ze al aan het afscheid nemen was. Ze sprak erover dat 
ze dacht de bevalling misschien niet te overleven, zonder dat ze daarvan neerslachtig of 
droevig werd. Integendeel, noteert Huizinga, de gedachte aan de dood vergrootte juist haar 
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werkzaamheid. Er overal lagen briefjes in huis met aanwijzingen voor na haar dood. Alles lag 
op zijn vaste plaats, een en al orde en netheid.50 Op 3 november 1851 schrijft Huizinga over 
haar overlijden, hoe ze het steeds kouder kreeg en zwaar leed. Ze bedankte de dokter ‘en 
wendde zich toen tot mij met de woorden: “en nu mijn lieve man ik dank u voor alles!” O 
God hoe sneed mij dat woord door de ziel! Ik begon nu te gelooven  wat ik tot dusver niet 
geloofd had, niet had kunnen gelooven bij alle hare verzekeringen, dat deze ure de laatste van 
haare leven zou kunnen zijn. Ik kon bijkans geen woord uitbrengen, eindelijk toch kon ik 
zeggen: mijn lieve wat spreekt gij van dank tegen mij die u alles het geluk mijns ganschen 
leven heb te danken! Een woord slechts heb ik, eene bede, het is “vergeving, vergeving, voor 
mij”. Ach, antwoordde zij, wat spreekt gij van vergeving voor u die uw gehele leven door 
niets anders zocht dan mij gelukkig te maken! En sloot mij mijnen mond die verder wilde 
spreken door hare hartelijke kussen. O God welk oogenblik was dat voor mij. Ik gevoelde het 
konden de laatste kussen zijn die zij mij zoodanig gaf. “Troost mijn lieve vader en moeder!” 
zeide zij voorts. Hoe dikwijls had zij temidden harer benaauwdheden hunner gedacht; hoe 
dikwijls gezegd: “wat ben ik blijde dat mijne moeder mijn angstgeschrei niet hooren kan”.’51  

Hoewel het dagboek in medische zin niet erg veel duidelijk maakt – het is duidelijk dat het 
kind doodgeboren werd en dat Alida stierf, onder grote pijn. ‘Ik kuste en streelde haar onder 
zoete namen maar wat vermogt ik tegen den Almagtigen. Mijne liefste ademde niet meer(…) 
verschrikkelijk, ontzettend is de gewaarwording (…) ik sprong op en riep het luide allen toe 
het is gedaan voor immer!’ 

Wanneer hij naar zijn dagboek grijpt, en het is zeer vaak, na de dood van Alida, komt hij over 
haar te schrijven.Wat Huizinga ook zeer bezig houdt is het verlies van de herinnering aan haar 
gezicht, omdat de dood haar gelaat onherkenbaar had vervormd. Hij schrijft daar al meteen 
over, en het blijft nog jaren lang in zijn dagboeken een terugkerend probleem. Hij probeert 
tekeningen van haar te laten maken, maar ze hebben geen gelijkenis. ‘Zeer blijft het mij 
smarten dat ik, hoe onverklaarbaar het zijn mag, uw gelaat sedert uw verscheiden nog niet 
eenmaal weder regt levendig mij voor den geest heb kunnen stellen. Ik zie u gaan, uwe hoed, 
uw bovenkleed enz, maar uw gelaat blijft immer voor mij verborgen. Ik zie daarvan wel 
enkele deelen maar niet het geheel hoe ik ook dagelijks daarnaar zoeken mag. O wat vreugde 
zou ’t mij zijn, als ik u ook maar alleen in den geest weder duidelijk hier aan mijnen zijde 
mogt zien, op deze plaats waar ik u zoo veel duizend malen zag. Die tijd evenwel zal komen 
zoo ik vertrouwe ach mogt het spoedig zijn.’52 Een paar dagen later is er een silhouet van het 
gezicht van Alida geknipt door iemand die haar kennelijk heeft gekend. ‘Hoe was en ben ik 
ermee verblijd! Het is wel niet geheel naauwkeurig en volledig. Het geeft mij alleen de 
buitenste omtrek van uw gelaat maar ik mag er u toch in zien. Ik zie er toch weder iets van 
uwe vriendelijkheid en liefde in. Onophoudelijk moet ik het weder opvatten en het aanstaren 
tot het mijne verbeelding leven geeft aan het zwarte beeld en uw oog mij vriendelijk schijn 
toe te wenken en uw mond zich voor mij opent met zoete woorden.’53 Wel vraagt Huizinga 
zich af, of Alida in haar gelukkige staat in de hemel nog niet iets mist, nu ze haar man, 
kinderen en ouders niet bij zich heeft. ‘Nog maar kort is de tijd in ieder geval, en dan is de 
blijde dag onzer hereeniging daar.’54 Wat Huizinga zich voorstelt is dat Alida’s ‘zalige geest 
mij omzweeft. Het is mij zoo aangenaam mij te denken en als te stellen in blijvende 
gemeenschap met u, alsof gij nog mij hoort en ziet, alsof ik nog niet alleen tot u spreken, maar 
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ook door u verstaan kan worden. Maar soms, ik mag het niet ontkennen, -bekruipt toch eene 
geheime twijfeling mijne ziel, eene twijfeling die ik wel terug stoote, maar die zich tot nu toe 
niet voor altijd verdrijven laat. Zou het waarheid zijn of eene ijdele wensch, een 
verbeeldingsspel alleen dat gij nog in gemeenschap met mij staat, ja dat gij zijt? De gedachte 
aan de mogelijkheid van het tegendeel is vreeselijk, ik kan ze niet dulden, maar die gedachte 
evenwel – Soms is zij daar! Ik smacht naar alles wat ze mij ontnemen kan maar heb er tot nu 
toe met niemand over durven of kunnen spreken. De schriften die ik ter hand neem55 zijn als 
gebouwd op dien grondslag dat het onsterfelijke voortleven eene waarheid is en ik lees ze met 
innig welgevallen en met toestemming des harten maar misschien alleen omdat zulks behoefte 
voor mij is, omdat ik dien troost niet ontberen kan, omdat ik die waarheid zoo hartelijk 
wensch. Maar is die grondslag waarheid? Wat geeft mij de volle verzekering daarvan? De 
Rede? Ja maar wat zegt die meer dan dat het geloof aan onsterfelijkheid (want daarop komt 
alles neder) behoefte is voor den mensch? Blijft het niet altijd een sprong als ik nu zeg; daar is 
onsterfelijkheid? Mag ik dien sprong wagen en ben ik verzekerd dat ik daarmede zal 
verkrijgen wat ik mij wensche? Blijft er dan volstrekt geene mogelijkheid over dat ik mij 
bedriege? (…) Zijt Gij, mijne Geliefde? Omdat ik geloof dat gij zijt? (…) En komt soms een 
twijfel bij mij op, ik dank u o God dat tot nog toe de twijfel nooit mij heeft overheerst – dat ik 
nog immer kracht gevond om mij staande te houden met het geloof.’ Huizinga bidt om geloof, 
en vertelt nog: ‘onze Menno begint een allerliefst kind te worden. Hij begint alles te praten. 
Wij hebben allen het grootste genoegen aan hem. Onwillekeurig stemt hij ons en ook mij tot 
blijde gevoelens. Ook alle kinderen zijn zeer goed in orde. Grietje is altijd vrolijk met breien, 
haken enz. ik heb mijn vreugde (? moeilijk leesbaar) aan dat kind. Katrina en Sientje hechten 
zich meer en meer aan mij. Ach hoe dikwijls denk ik: mocht mijne lieve Alida van alles 
getuige kunnen zijn! Mogt zij zich met ons kunnen verheugen! Maar hoe het zij, of zij al of 
niet deze vreugde met ons deelt, - ook zij zal zich verheugen en haare vreugde zal volkomener 
zijn dan de onze die nog met zooveel droefheid is vermengd. Lieve Vrouw God geve dat ik 
vast sta in dit geloof. (…) O wat zaligheid zal dat wederzien ons geven! Over kort of over 
lang eenmaal zeker zal het toch wel komen. Daarvoor leve ik daarvoor sterve ik gesterkt door 
uwen heiligen Geest.56 

 

6. Gewenning 

Het spiritisme en het magnetisme hebben grote aantrekkingskracht op Huizinga, juist omdat 
hij er niet zo zeker van is dat Alida nog ergens is.57 Op 2 mei 1853 spreekt hij met de heer 
Bok ‘over den tafeldans die zij aan huis straks nog met volkomen succes beproefd hadden.’ 
Of Huizinga daar zelf ook bij was, is niet duidelijk. Enkele maanden later is zijn collega 
dominee Boeke uit Amsterdam te gast. Boeke meent dat de afgestorvenen ook nu nog op ons 
wachten. ‘Hij oordeelt dat ik noodeloos mij verontrust met de gedachte of ik ooit mijn 
dierbaarste zou kunnen vergeten of omtrent haar eenigzins onverschillig wordt. Hij vindt in de 
beeldtenis mijner lieve een beminnelijke zachtheid en edelaardigheid.58 Hij laat mij nog veel 
van haar vertellen. Hij waardeert met mij zeer hoog de verschijnselen van het magnetismus. 
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Ik verhaal hoe ik daarin bevestigd ben in mijn geloof aan de inwerking der geesten op 
elkander.’59  

De geleidelijke gewenning aan zijn nieuwe toestand als weduwnaar is voor Huizinga niet 
enkel geruststellend, maar ook zorgelijk.60 Op zondag 22 augustus 1852 schrijft Huizinga hoe 
erg hij had opgezien tegen de dag ervoor, 21 augustus, trouwdag en verjaardag van Alida. Hij 
had de hele dag gehuild. En een jaar later, een bijna identieke aantekening:‘treurige 
gedenkdag voor mij van mijn vervlogen geluk (….) altijd in weemoedige herinnering 
verzonken maar weinig in de gelegenheid daarover te spreken.’ (21 augustus 1853) Aan 
hertrouwen wil Huizinga niet denken: dinsdag 30 augustus 1853, op bezoek bij een neef in 
Uithuizen: ‘Hij meent het goed maar heeft weinig gevoel. Praat van hertrouwen als eene ligte 
zaak.’ Hij wijdt zich met te meer toewijding aan zijn kinderen en schrijft daar, naast alle 
beslommeringen van zijn werk, met grote liefde over. Donderdag 15 december 1853: ‘Vinnig 
koud. Buitengewoon. Ik kon de kagchel haast niet warm genoeg stooken. Gistermiddag nog 
even met de kinderen op het ijs geweest [met de drie oudsten]. Zij beginnen plezier in het 
schaatsenrijden te krijgen.’ Woensdag 11 januari 1854: ‘De vierde verjaardag van mijn lieve 
Menno, door hem en ons allen met vreugde begroet ofschoon door mij niet zonder weemoedig 
aandenken aan haar die zich eenmaal mede zoo zeer in dien verjaardag verheugde. Mijn 
lieveling was den ganschen dag regt vlug en vroolijk en zeer gelukkig met zijn kleine 
geschenkjes. Hij zit gedurig (zoogenaamd) te lezen in zijne kleine boekjes en zijne versjes op 
te zeggen. Gisteravond overtuigde ik mij dat hij bijna alle letters kent. (…) Ik vandaag met 
Dirk aan de Aeneus van Vergilius begonnen. (…) Hij werkt steeds door met onvermoeide 
drift.’ 

Het verdwijnen van de het beeld van geliefden uit de visuele herinnering moet iets heel 
algemeens geweest zijn in een tijd dat er nog geen fotografen waren.61 Op 7 juni 1860, in 
Amsterdam, schrijft Huizinga terloops: met Menno, ‘liet zijn portrait maken.’ Het zal 
Huizinga niet nog eens gebeuren dat hij vergeet hoe een geliefde er uit ziet. Hetzelfde gebeurt 
zes jaar later. Dagboek, zondag 29 april 1866: Huizinga gaat met Menno naar Amsterdam, ze 
kijken naar het Vondelpark dat in aanleg is, bewonderen het Rhijnspoor, doen boodschappen, 
en laten, opnieuw, op het Rokin een portret van Menno maken.  

 

7. Op weg naar het einde 

Huizinga , zo blijkt steeds weer uit zijn dagboek, is onafgebroken bezig met volksopvoeding. 
Naast het werk binnen de gemeente, als huisbezoek en ziekentroost, is hij een vurig 
pleitbezorger voor de afschaffing van sterke drank. In 1854 laat hij honderd exemplaren van 
De goede raadgever komen, om die uit te delen.62 Bezorgd noteerde hij op 22 januari 1854 
dat de dokter hem vertelde dat het drankgebruik op Texel in een jaar tijds was toegenomen – 
van 28.000 kan in 1851 tot 33.000 kan in 1852. Vaak noteert hij over een ernstig onderhoud 

                                                 
59 Dagboek 7 augustus 1853. 
60 Dit thema keert steeds terug, zie bijvoorbeeld Dagboek op woensdag 21 juli 1852. 
61 In Op hoop van zegen uit 1900 van Herman Heijermans zegt Kniertje: ‘maar na zoveel jare weet je d'r 
gezichte niegoed meer - en daar dánk je God voor. Want hoe erreg zou 't niet zijn as je de herinnering 
hield’. Editie 2003, bezorgd door Hans van den Bergh,  p. 100. 
62 De goede raadgever. Almanak voor vrienden van orde en welvaart voor het jaar1854, uitgegeven door de  
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank, die daarmee in dat jaar was begonnen en dat elk 
jaar weer zou volhouden. 
 



met deze of gene, die zich aan sterke drank te buiten was gegaan.63 Overigens ziet hij 
drankzucht als een ziekte, en hij spreekt de hoop uit, dat de geneeskunde in haar vooruitggang 
ook hier een oplossing voor zal kunnen geven. Tot het einde van zijn leven is hij bestuurslid 
geweest van het Afschaffersgenootschap, nog op 25 maart 1892 noteert hij daarover. In een 
vergadering met enkele belangstellenden spreekt hijzelf over ‘het al of niet heilzame van het 
drankgebruik, vaak het best te constateren door de proef te nemen met geheelonthouding. 
Daarbij werd een kop koffie gedronken.’ 

Na zijn emeritaat in 1879, Huizinga is dan zeventig, verhuisde hij naar Groningen, 
waar hij door zijn dochters en schoondochters werd verzorgd, tot zijn dood in 1894. Op 21 
augustus 1893 denkt hij aan zijn trouwdag en aan Alida, ‘voor zoovele jaren van mij 
gescheidene onvergelijkelijke vrouw. (…) straks hoop ik weer bij u te zijn in onverstoorbare 
vreugde! (…) Welk een zegen heeft gij mij o goede God in mijne kinderen, vooral in mijn 
dochters –gehuwde en aangehuwde, gegeven en allermeest in die gij mij zoo langen tijd tot 
verzorgster liet blijven.’ Hier klinkt als een echo door wat hij veertig jaar daarvoor schreef, 2 
januari 1855: ‘Maar aan al onze kinderen heb ik een innig genoegen. O zij zijn mij allen tot 
een onbeschrijflijke troost.’  

26 oktober 1893: ‘den goeden den voortreffelijken afloop van ’t examen van Johan cum laude 
met alles wat daarbij behoort (…)Groote vreugde in de geheele familie.’64 

De laatste aantekening in het dagboek is van dinsdag 14 november 1893: ‘Koud weer.’ 
Huizinga had een boek uit Amsterdam van professor Cramer65 ontvangen: ‘den geheelen dag 
met de lectuur daarvan mij beziggehouden.’ 

 

 

 

 

                                                 
63 Dagboek 23 april 1860: ‘ik hem ernstig onderhouden over zijn verzaken der afschaffing. Hij betuigt berouw.’ 
Op 3 juni 1860 schrijft hij dat de zinsnede ‘”ik ben een vijand van den sterken drank” alles in zich sloot wat men 
zich wenschen kon’. 
64 Johan Huizinga over zijn grootvader: ‘Onder onze lectuur zwierf heel wat uit het huis van grootvader 
Huizinga, emeritus predikant sedert 1879, school- en kinderboeken uit het begin der eeuw, veelal nog met lange 
s-sen, die ons uiterst belachelijk voorkwamen, en vol van vroege, brave opvoedkunde. Kon ik die collectie nog 
eens voor mij hebben!’ J. Huizinga. Mijn weg tot de historie. Zwolle 1947, p. 10. 
65 Samuel Cramer (1842-1913), hoogleraar aan het Doopsgezind Seminarie te Amsterdam. Om welk boek het 
gaat is niet meer na te gaan. 


