De meening kan toch niet zijn, dat de volkskerk en het zoeken van uitwendige
eenheid, qua talis en uit zijn aard geen ware liefde, noch vroomheid kweekt?
En nu nog een woord over onze Henriette77, die treurige geschiedenis, indien
zij maar niet nog treuriger wordt door verwijdering der harten in den boezem
onzer familie. Ik heb haar uwen brief toegezonden en getracht haar te doen
gelooven, dat liefde uwe pen bestuurd had. Zij heeft mij geantwoord, dat uw
schrijven haar ondragelijk hard viel. Zijzelve zou aan u schrijven en Kops ook.
Wat zij geschreven hebben en hoe dat u heeft aangedaan, weet ik niet. Nogmaals
heb ik aan haar geschreven en gezocht haar neêr te zetten. Ik kan begrijpen dat
het gebeurde u leed doet gelijk ons, en dat gij er te gevoeliger voor zijt na de
vruchtelooze opoffering, die gij om harentwil gedaan hebt. Maar mag ik mij
geheel bij u uitspreken, dan had ik wel gewenscht, dat gij een zaak, die de geheele
familie betreft, aan mij als haar hoofd en middelpunt hadt overgelaten, of, zoo
dit noodig door u geacht werd, mij aangespoord hadt, om tot mijne dochter het
woord te richten. Mij dunkt, dit was en de orde geweest en in overeenstemming
met uw eigen begrip van het ouderlijk [4] gezag. Juist daar heeft dan ook bij
Henriette de schoen gekneld. Zij is niet te hoogmoedig geweest om niet te willen
belijden, dat zij schuldig voor God en menschen was, maar er bij gezegd, dat zij
deze belijdenis en de geheele verklaring van het gebeurde alleen aan hare ouders
geven kon. Later wil ik haar nog eens vragen of ik dit een en ander aan broeder
en zusters mag meêdeelen.
Nu nadert voor u de tijd van verhuizing.78 Wel een zaak voor u en Johanna om
er tegen op te zien. Wordt beide gesterkt, en dan wensch ik u goede hulp toe. Ik
vind het een gelukkig denkbeeld om de overbrenging van uw bibliotheek aan een
boekverkooper op te dragen. En daarvan zoek ik voor mijzei ven partij te trekken,
gelijk aan al het menschelijke meer of min eigen belang kleeft. Ei draag uwen
agent op om eens te letten op de volgende boeken, die ik graag hier had. 1°
Vergilius Aeneis 2 e deel. 2° Xenofontis Memorabilia. 3° Gall, tabel der Alge
meene Geschiedenis.79 4 [ o 1 Tollens, Liedjes van Claudius. 80 Wat hiervan gevonden wordt, zend mij dat s.v.p. toe. En kunt ge mij ook helpen aan een grieksch
N[ieuw] T[estament] met duidelijke letter? Ik bezit alleen Griesbach en die druk
is mij te flaauw.81
Ziezoo, nu heb ik weer eens met uw[!] gepraat en dat is beter dan dat ik over
u in mijzelve praat. Wees van ons allen gegroet, gij niet alleen maar ook Johanna
en de kinderen, en geef aan het jongste goedje zoenen van ons allen. Adieu, mijn
zoon, wees in alles en tot alles Gode en Zijne genade en Zijn' geest bevolen door
L[eiden] 16 april 1873
Vader K
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