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Gezonden aan: 
Den WelEd. Gestrengen Heer Van der Houven1

President der Nederlandsche Handelmaatschappij 
Amsterdam 
 
[met poststempel Arnhem 22 mei] 
 
Midderhage 22 Mey 18342 
 
Hooggeachte Vriend! 
 
Regt aangenaam was het mij om uw letters te ontfangen en verder steeds 
uwen goede welstand te vernemen. Treffend was mij gister daartegen het berigt dat 
de Anne Catharine alleen het stoffelijk overschot van onze hooggeschatte Ram 
had aangebragt - Ik ontfing te gelijk een brief van Verkouten die hierneven 
ter lecture gaat, waarin hij zegt dat Ram komt om een contract van 
tien jare aan te raden! Ons leven is een damp. Droevig is het aanbeeld dat de 
waardige man, daar in het midden der baren, buiten alles wat hij ooit 
lief gehad heeft, der doodstrijd heeft moeten worstelen, en ondertusschen 
is Christus hier nabij geweest en heeft de kracht van zijn verzoenend bloed 
zijn zonde bedekt, dan is er ook voor hem geen verdoemenisse. Ontzaglijke 
stilte omtrent der toestand eene ziele. God alleen kent de harten. Voor zijne 
famillie zal het een grote schok geweest zijn. Is het der Heere wil dan  
hoop ik weder op aanstaande Maandag zitting in uw midden te nemen 
en u te bedanken voor de waargenomen werkzaamheden. Ik tref het  
hier heerlijk met het weder. De verkondiging van het woord door 
de van God gezegende Laatsman gaat tot in de schuilhoeken der 
harten, wanneer de Heer die met zijne kracht vergezelt. 
Gij spreekt van toenemen waarde Vriend en de Schrift zegt ook Uw toenemen 
zij openbaar. Maar tevens zegt dezelfde Schrift: Zalig zijn de  
armen van geest en hij moet wassen en ik minder worden. Heeft dat minder  
worden bij u plaats wel nu zalig zijt gij, alle de beloften der 
Evangelium zijn uwe, want gij zijt Christi en Christus in Gods - Maar  
daarvan hangt alles af. Staat gij onder de Genade, of onder de wet. Zoekt  
gij allen als de Galatiërs na geleefd te hebben weder een verbond 
der werken op te rigten, wenscht gij om rust daarin te vinden dat gij nu 
 
u zelve beter bevalt en kunt rusten in het werk dat gij meent 
dat Christus in u doet, zoek dan eerst iemand die het zoo ver 
gebragt heeft, en zich in dien toestande bevindt - kunt gij daar niet  
verder, en gij zult dees niet vinden. Hef dan u oog om hoog waar 
Christus is zittend aan de regte hand Gods en bidt hem te mogen 
verstaan hoe hij ons gegeven is tot gerechtigheid, heiligmaking, wijsheid 
en verlossing. Het is waarlijk geen geringe zaak te verstaan wat het 
is om niet geregtvaardigd te worden. De Geest Gods moet het ons leeren. 
Gij neemt het immers niet kwalijk dat ik zoo tot u spreek, mijn waarde 



Vriend! Ik zie uwe belangstelling in het godsdienstige en heb ondertusschen 
dikwijls met treurigheid gezien, dat gij eigentlijk in de grond van uw ziel 
geen genot van het Evangelie had, en ik zelve had te weinig om u te 
kunnen troosten. Ik ontweek het gesprek met u, en handelde daarin  
zondig en verkeerd. Ik zag uw begeerte dat er op dees weg waarop 
gij staat iets aan u geschiede mogt, en toch op dees weeg kunt gij 
het niet vinden. Dat toenemen dat gij zoekt zult gij nimmer zien, 
raadpleeg de ondervinding van de vrome menschen waar gij wilt. Laat 
ons op geen menschen zien maar op God en laat ons eerst mogen  
bevinden dat wij van nature vijanden Gods zijn, van zijn werk, zijne 
kinderen, van alles wat hij doet. Wij denken dikwijls dat wij naakt zijn 
en alleen de geregtigheid van Christus verlangen, en ondertusschen  
wij zijn dikwijls nog geheel omkleed met de zelven. Ik heb nog 
maar een klein lichtje in deze zaak, maar alles wordt mij leven, en  
ik leer mij zelve kennen als der Phariceër die het buitenste 
der drinkbekers reinigt. Mogten wij niet bij de oppervlakte blijven  
staan, het woord Gods is scherper dan een tweesnijdend zwaard 
en gaat diep. Mogt de Heere ons harte voor ons open leggen op dat 
 
wij toevlucht nemen tot hem. Mogten wij niet schromen om elkander 
te schokken, want het is nog het heden der Genade en de armen 
van Christus staan uitgebreid voor alle hongerigen en dorstigen - Heere 
geef ons honger, maar laat ons niet onverzadigd willen zijn eer wij 
honger gehad hebben. Beste Vriend, geloof mij niet, maar geloof 
het woord Gods, het kan niet liegen. Mogt ik maar van de 
mensch afgebragt worden en op der Heere zien. Het Evangelie is niet 
de aanneming van zekere waarheden, niet een zeker eerbaar leven, 
ten gevolge van de verzoening door Christus, maar het is van de eene kant 
te erkennen dat wij niet de gehele wereld verdienelijk zijn en blijven voor 
God, en van der andere dat wij vervuld zullen worden tot alle de  
volheid Gods. Het is eene diepte; maar de Heer wil het de kinderkens 
openbaren. Die het vatten kan, zegt de Heer Christus die vatte het. Maar 
toen zegt hij: zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. 
Die het woord Genade verstaat, verstaat alles, mits hij hetzelve niet 
verknoeit naar de begrippen der menschen, maar het aanneme in zijne 
volle consequentie. 
Moge wij ons in gezondheid weder ontmoeten, en tevens in de veree- 
niging der harte tot prijs en eer van de Genade onzer groote Gods 
en zaligmakers. In hem zij onze vereeniging voor een eerdeloze eeuwigheid. 
Zijne Genade zij ook uwe gade en uwe geliefde dochter en de vrienden 
Capadose en Van Oordt.3 Geloof mij 
    Uw oprechte Vriend 
    Willem de Clercq 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           
1 Hendrik Christiaan van der Houven (1773-1852), directeur (1824-1834) en president (1834-1843) van de 
NHM, gehuwd met Johanna Elisabeth van Gennep (1778-1857) 
2 Volgens zijn biografie was Willem de Clercq in mei 1834, samen met zijn oudste zoon Gerrit, voor twee weken 
op reis in Twente en Gelderland, waar hij ondermeer de oud-president van de NHM Gerrit Schimmelpenninck 
bezocht, op diens buiten Nijenhuis. In de tweede week logeerden ze in het buitenhuis van Willems zwager 
Matthijs Westendorp (1796-1863), getrouwd met zijn zuster Maria (1797-1838). Vrijwel zeker was het hier 
genoemde 'Midderhage' deze buitenplaats te Rheden. Westendorp kocht in Rheden diverse stukken grond en 
heeft daarop in 1836, twee jaar na deze brief, een groot herenhuis laten bouwen. Deze plaats, Valkenberg, 
bestaat nog altijd. Overigens zegt de biografie dat Willem de Clercq mede in Rheden verbleef om geestelijk 
voedsel te halen bij Ds. Willem Laatsman, predikant in de Réveilkring, verwant aan Kohlbrugge. 
3 Capadose en Van Oordt waren beiden schoonzoons van Van der Houven. Abraham Capadose (1795-1874) was 
van joodse afkomst maar overgegaan naar het Christendom en vriend van Isaac da Costa. In 1829 was hij 
getrouwd met Adriana van der Houven.  
Hendrik van Oordt (1793-1864), suikerraffinadeur, firmant Van Oordt & Co. te Rotterdam, was op 13 maart 
1834 getrouwd met Elisabeth van der Houven. 


