
Multatuli's Sneeker Correspondentie, 1868—'69,

toegelicht door

H. J. BUSÉ.

I N L E I D I N G .

Toen in 1890 bij W. Versluys te Amsterdam verschenen
de „Brieven van Multatuli, Bijdragen tot de kennis van
zijn leven, Gerangschikt en toegelicht door Mevrouw Douwes
Dekker, Geb. Hamminck Scheper", las men Februari '91
naar aanleiding daarvan een artikel in „De Tribune" ge-
titeld „Kermispret", waarin de uitgave dezer brieven en
de uitgeefster scherp gehekeld werden. Hoewel onom-
wonden de fouten en gebreken van den genialen man
erkennend, keurt de schrijver van dit artikel de uitgave
dezer brieven gestreng af, want „het is eene intieme cor-
respondentie, die nooit werd geschreven om te komen
onder de oogen van het publiek". Zelf geschreven mé-
moires of met zorg geschifte correspondentie, brieven „over
onderwerpen van algemeen belang, hetzij politiek, kunst,
literatuur ja zelfs zielsgeschiedenis", zij verrijken de mensch-
heid; maar alles, letterlijk alles „zoo familiaar, zoo onge-
geneerd mogelijk" mede te deelen, het doet den schrijver
aan het eind van zijn artikel uitroepen: „. . . . past op uw
brieven, gij allen, die beroemd zijt. Zelfs voor de andere
helft uwer ziel zijn zij niet veilig!"

Er behoort niet zoozeer moed toe, na dit gelezen te
hebben, als wel rijp beraad en conscientieuse overweging,
om te besluiten tot de uitgave van onderstaand achttiental
brieven van Multatuli, want zij vormen gezamenlijk een
stukje Friesche cultuurgeschiedenis. Zij zullen geen aan-
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stoot geven en kunnen eenige meerdere kennis bijbrengen
omtrent een periode in Multatuli's leven, waarover zij in
menig opzicht helderder licht werpen. Bovendien zijn de
belangrijkste ervan op Dekker's eigen verzoek door zijn
geestverwanten, die hij 1868—'70 in Sneek aantrof, reeds
gelezen, en moet hij er prijs op gesteld hebben, dat althans
sommige zijner brieven desnoods iets zouden kunnen be-
wijzen. „Bewaar dezen brief of noteer die zaken, 't Kan
tepas komen na mijn dood", schrijft Multatuli 22 Sept. '74
aan Vos.1) Hierin ligt toch zeker het bewijs, dat M. aan
mogelijke publiceering van althans sommige zijner brieven
gedacht heeft. En het is mijn vaste overtuiging, dat dit
ook zeer gewenscht is, al onderschrijft men de opvatting
van den schrijver van „Kermispret"; ook hij zal dankbaar
geweest moeten zijn voor alles, wat den genialen denker
en dichter, den kloeken strijder voor waarheid en recht,
den man met het reuzenverstand en naïef kinderlijk ge-
moed teekent.

Uit de volgende brieven nu zal men bespeuren, hoeveel
Multatuli aan zijn Friesche geestverwanten en vrienden
dankt en hoezeer deze hem op prijs hebben gesteld. Maar
ook moet ervan gezegd worden, wat de uitgeefster zijner
„Brieven" opmerkt omtrent die geschreven zijn onmiddellijk
na zijn ontslag uit den Indischen dienst: „Over het geheel
zijn deze brieven zeer treurig. Er is teleurstelling in, smart
over tegenwerking, over ondervonden ondank. Smart
vooral over den toestand van zijn gezin, die des te moei-
lijker was, daar, zooals ook in den. Havelaar wordt ver-
haald, zijne geldelijke omstandigheden reeds vóór Lebak
verre van gunstig waren".2)

Ik acht het zeer gelukkig, dat de eigenares der brieven
die hier volgen, gemeend heeft, ze niet langer aan de ge-
meenschap te mogen onthouden. Een man als Multatuli
behoort niet uitsluitend aan eenige geestverwanten, zelfs
niet aan éen enkel volk, maar aan de gansene menschheid.

') Brieven van Multatuli. Te Wiesbaden. blz. 339.
a) Br. v. Multatuli, 1859—'60,. blz. 12.
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Voordat ik nu ga toelichten, waaraan deze brieven hun
ontstaan danken, nog iets over de brieven zelf. In de col-
lectie Multatuliana waarvan ik inzage mocht ontvangen,
komen voor 18 brieven van Dekker, gericht aan den Heer
H.; 3 van Everdine en wel 1 uit Milaan, 2 uit den Haag^
1 van Edu(ard), hun zoon, allen aan hetzelfde adres; drie
ontbreken, n.1. no. 8, 11 en 12. Verder eenige telegrammen
van Dekker en een paar krantenuitknipsels. Bij het af-
schrijven zal ik geen namen noemen, en weglaten, wat ter
openbaarmaking ongeschikt is, of . . . het moet reeds uit
de „Brieven van Multatuli" bekend zijn. De gewoonte van
den schrijver om door strepen zijn brieven in pericopen
te verdeden, zal ik volgen. Van critiek wensch ik mij te
onthouden behalve in éen geval, waarin door Multatuli
den Sneeker vrienden en geestverwanten onrecht wordt
aangedaan. Bij kalmer nadenken dan toen mogelijk was,
moet hij zelf dit hebben ingezien. Geen critiek dus. Trou-
wens nu de studie der psychologie door de studiën van
Prof. Heymans op zoo geheel ander en juister standpunt
staat dan toen Multatuli pas overleden was, is ook het
oordeel over M.'s gebreken zachter geworden en . . . bil-
lijker.x) De critiek zij dus den lezer overgelaten, Een
enkele commentaar echter zal nu en dan niet mogen ont-
breken.

Deze brieven, die hier en daar ook licht werpen op
Multatuli's werken, vormen éen geheel: Multatuli's eerste
periode in Friesland. Met no. 24 (uit de geheele collectie,

') Ik meen, vooral de bekende brochure van Dr. Swart Abra-
hamsz, maar ook de karakterstudie E. D. D. van J. B. Meerkerk
zou eenigszins anders getint zijn geworden. Merkwaardig is van
den nieuweren tijd o. a. „Bijdragen tot de psychologie van den
misdadiger" (Groningen, H. L. v. d. Klei 1915] van Dr. J. V. van
Dijck, een [leerling van Prof. Heijmans. Zie vooral Hoofdstuk I
en Dekker's psychologisch signalement op blz. 54, 55, overgeno-
men uit Heymans' dictaat.

Belangwekkend zijn ook de „Multatuli-Herinneringen" door
Sietske. Nederland, Januari 1910, blz. 73—94.
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no. 18 van den schrijver zelf) wordt deze periode plotseling
afgebroken. Men zal zien waarom. Wanneer de band
met Friesland weer wordt aangeknoopt, wordt het „hoofd-
kwartier" (uitdrukking van M.) naar Leeuwarden verlegd.

Ten slotte de mededeeling, waaraan deze brieven hun
ontstaan te danken hebben. De aanvang dezer geschiedenis
Tdinkt wel ietwat humoristisch, doch i s . . . volkomen histo-
risch.

In 1862 trachtte een colporteur van hef Nederl. Bijbel-
genootschap tevergeefs te Sneek eenige bijbels geplaatst
te krijgen en bracht er . . . Eduard Douwes Dekker. Want
in een gesprek met den boekhandelaar B. bracht deze
colporteur den verkoop van den Havelaar1) ter sprake,
die volgens veler zeggen voor Nederland en Indië door
Mr. J. van Lennep werd tegengewerkt. Hieraan werd toe-
geschreven, dat Friesland zoo laat in kennis kwam met
Multatuli en zijn eerste pennevrucht, Toen men nu in
Sneek in 1868 zich meer voor den schrijver begon te inte-
resseeren, nadat men kennis had gekregen van zijn geld-
gebrek en droeve familieomstandigheden, riep een drietal
Sneeker heeren Zaterdag 17 October 1868 's avonds 8 uur
in „de Wijnberg" belangstellenden op „ten einde te be-
spreken : de beste middelen, die kunnen worden aangewend
om daaraan (n.1. aan Multatuli's geldnood) een einde te
maken".2) Aan deze uitnoodiging werd door een dertigtal
heeren gevolg gegeven. Men besloot Multatuli voor te
stellen in Sneek en elders voordrachten te komen houden,
en toen deze dit aannam, noodigde de familie H. hem te
logeeren. 6 December van dat jaar trad de vermaarde
schrijver te Sneek op met een gratis-voordracht in de
kleine zaal van Amicitia. Hij las fragmenten uit zijn toen

') De eerste uitgaaf verscheen 1860 bij de Ruyter te Amster-
dam. Zie over de uitgave en het daaruit gevolgd proces „Het
leven van Mr. J. van Lennep" door Jhr. Dr. M. F. van Lennep,
2de deel, blz. 167 vv.

s) Multatuli was maçon. Dat velen van zijne Sneeker vereer-
ders dit waren, sloeg zeker wel den eersten band.
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nog niet verschenen „Vorstenschool".*) Den volgenden
dag stelde bovengenoemd drietal heeren bij rondschrijven
voor, aan Dekker „uit erkentelijkheid een gouden horloge
aan te bieden, ter waarde van 60 á 80 gulden, te verkrijgen
bij inteekening van f2.— per persoon". Bij het cadeau
zou „een Albumblad" gevoegd worden. In een feestelijke
samenkomst werd dit horloge Multatuli ter hand gesteld,
„die dit geschenk op hoogen prijs stelde, w a n t . . . hij bezat
geen horloge". Er werden ook voordrachtavonden gear-
rangeerd en de entree op ƒ1.— gesteld.

Hoe over de fragmenten uit „Vorstenschool" geoordeeld
werd, blijkt uit het volgende. Iemand die ervan gehoord
had, zeide: „Hij heeft den Koning te laag gesteld; indien
ik erbij geweest ware, had ik hem van den katheder weg-
gescheurd". Waarop een dergenen, die Multatuli gehoord
hadden, antwoordde: „Dat ware u slecht bekomen; dan
waren er dadelijk wel honderd handen geweest, om u uit
de zaal te smijten". Dat dit gesprek zoolang onthouden
werd, teekent. In die acht dagen, dat Multatuli bij de
familie H. logeerde, groeide de bewondering voor den
genialen schrijver tot vereering. Toen een zijner vereerders
aan een ander eens een preek van den Harlinger predikant
F. A. Domela Nieuwenhuls ter lezing aanbood met het
zonderlinge motto: „Nog godsdienstig? Reeds godsdien-
stig?" werd dit smalend afgewezen. „Wie las nu nog
preeken?" Maar toen hem gezegd werd: „Dek2) heeft haar
gelezen en met waardeering erover gesproken", nam hij
gaarne de preek mee naar huis. Nog altijd spreken de
nog levende vereerders van Multatuli te Sneek van de

') Vorstenschool werd 1867 te Keulen ontworpen. 1868-69 wer-
den het 1ste, 2de en 4de bedrijf in verschillende plaatsen van
ons land voorgelezen. De rest ontstond te Wiesbaden en 6 April
'72 verscheen het geheel als eerste nummer in den 4den bundel
der Ideën. Later werd het ook afzonderlijk uitgegeven.

') Op deze afkorting was Dekker, zpoals bekend is, zeer ge-
steld. Doch slechts zijn vrouw . . . en kinderen en ook zijn
beste vrienden mochten er zich van bedienen.
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avondjes met hem in de gastvrije woning der familie H.
doorgebracht. In dien intiemen kring was Dekker het
uitstralend middelpunt. „Een onweerstaanbaar man, een
geestig verteller, een causeur met schitterend vernuft. Dan
was er niets scherps of bitters aan hem. Hij verrukte,
veroverde stormenderhand de harten". Zoo getuigt men
nog in 1915. En dat hij het deed, getuigt wat bij Friezen,
die niet bekend staan wegens toeschietelijkheid.

Op die avondjes werd gesproken over alles en nog wat.
't Ging niet over „Thorbeckerij" of „gelooverij". Slechts
éen voorbeeld uit vele: Dekker zei eens, dat men de moei-
lijkste taal gemakkelijk en vlug kon leeren. Toen iemand
dit in twijfel trok, verzocht Dekker hem in geheimschrift
iets voor hem op te stellen, en dit zoo moeilijk mogelijk
te maken. Toen de ander den volgenden avond met zijn
geheimschrift verscheen, ging Dekker er een half uur mee
apart zitten en las toen tot ieders verwondering en bewon-
dering de beteekenis voor. Als aandenken bleef het velletje
post bij de familie H. bewaard.1)

') Als anecdote, meer nog als bewijs, dat niet al ?ijne ver-
eerders voetstoots Multatuli's woorden aannamen, geef ik hier
de oplossing, door hem boven het geheimschrift geschreven:

„armenhuis dinsdag morgen,

Gij die vinden zult,

Vele vrijgevige begrippen, zeidet gij gisteren avond, hebben
zich opgelost in het conventioneele liberalismus onzer dagen.
De constitutie van Thorbecke vergeleekt gij met een stroopop,
die hij met zijn kliek voor de vrijheid zou hebben uitgegeven.
Ik wil aannemen, dat onze grondwet iets popperigs heeft, doch
uit uw beeld wenschte ik het bedrog verwijderd te zien, omdat
ik geloof aan de goede trouw der achtenveertigers. Der vrij-
heidsmaagd hebben zij het keurslijf gelaten. Echter hebben zij
er zoovele baleinen uitgetrokken, als zij gedaan konden krijgen.

Thorbecke heeft niet gedaan wat hij wilde, maar wat hij konde,
al zij het dan ook, dat hij niet genoeg wilde. Gelooft gij dat
ook niet? Gaarne zou ik antwoord hebben. Hartelijk groet ik u.
Men heeft ook zijn schrijversnaam en teekent zich: Uw Suminoza".



94

Men liet het niet bij voordrachtavonden à / 1 . — per
persoon. Met goedkeuring van Dekker richtten de vrienden
een fondsje voor hem op, waaraan op zijn verzoek den
teekenenden naam van „Tandem" werd gegeven. Groot
werd het niet, hoewel een der vrienden er ƒ 100.— ineens
in stortte. Hieruit werden van tijd tot tijd kleine sommen
aan Dekker overgestuurd, toen hij weer in den Haag was.

Ook aan tegenstanders — wij noemden reeds een voor-
beeld — ontbrak het niet. Vooral niet onder de predi-
kanten. Toen de Rederijkerskamer „Sljucht en Rjucht"
Multatuli het eereiidmaatschap aanbood, dat hij met ge-
noegen aannam, bedankte de Doopsgezinde predikant te
Sneek aanstonds voor het zijne. *) Maar genoeg. Oneindig
veel belangrijker dan bovenstaande mondelinge en schrif-
telijke mededeelingen omtrent Multatuli's eerste optreden
in Friesland, zijn de brieven door hem geschreven aan
den Heer H., die hem verschillende malen gastvrij ont-
ving en op allerlei wijzen met zijne vrienden krachtig
hielp, hetgeen Dekker in zijne brieven dankbaar erkent.

Ik heb hieraan niets meer toe te voegen, dan dat men
hem in zijn eerste Friesche hoofdkwartier, ondanks de
breuk die kwam en komen moest, nog altijd dankbaar
gedenkt. De een zegt: „Multatuli heeft ons over het mo-
dernisme heengeholpen". Een ander verklaart: „Hij was
de eerste die ons goed aan het verstand bracht, dat en
waarom wij ook onze meisjes verstandelijk moesten ont-
wikkelen". En alle geestverwanten kregen den indruk,
dat hij was als een voorjaarsstorm, die veel dood hout
in het bosch verbrak en plaats maakte voor nieuwe,
frissche loten; die in zijn vaart ook menig geliefde, kwij-
nende plant in pot uit vensterbanken wierp en vele def-
tige hooge hoeden afrukte. Maar deze erkenning valt
menigeen thans gemakkelijker dan toen.

*) M. woonde een paar malen een uitvoering bij, die hij zeer
op prijs stelde. Bij een van die gelegenheden gaf hij een impro-
visatie ten beste over „Javaansch huwelijk".
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Wat hier volgt zal opnieuw bevestigen, wat Taco de
Beer na Multatuli's dood schreef in zijn In Memoriam:

„II n'avait mérité
Ni eet exces d'honneur, ni cette indignité." —

Hetzelfde dat van Heine gezegd is.

IJLST, Mei 1915.

No. 1. Groningen, Zondag morgen.1)

Waarde heer H. Indien ik wachten wilde op een goede
gelegenheid om U te schrijven, zou 't misschien te lang
duren. Zoo'n logement is een ellendig verblijf. Op de
kamer ongezellig — in de algemeene zaal àl te gezellig.
Van 9 uur af — 't is nu 12 — heb ik als een kat om de
melkpot, geloerd op een zitje met toebehooren. En als
men dan begint te schrijven en gestoord wordt, moet men
z'n half afgemaakten brief in den zak stoppen, op hoop
van later de verlaten plaats en inktkoker weer te krijgen.
Dat is nu al twee maal gebeurd.

Ik teer nog op de allerliefste indrukken die ik te Sneek
ontving, en ik heb dat noodig, want hier in Groningen
heb ik mij geërgerd. Met uitzondering van 3, 4 jongelui,
heb ik hier geen blijk van sympathie gevonden. De op-
komst was schraal, en 't Publiek scheen me koud. Dat
maakte ook mij stuursch, en men heeft hier niet te klagen
over mijn drukheid. Zoodra ik niet voel (als te Sneek)
dat ik hartelijk welkom ben, weet ik niets, kan ik niets,
voel ik niets. Dan trek ik me terug als een slak die z'n
horens stoot. Na een kort bezoek in de Studenten-Socië-
teit — waar 't me niet beviel — heb ik geweigerd daar
weer te komen. Behalve 4 of 5 studenten, heeft niemand
de minste notitie van mij genomen.

') Volgens een lijstje, waarop de brieven genummerd staan,
werd deze geschreven 8 November 1868.
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Onder mijn gehoor waren weinig dames. Er was (na-
tuurlijk!) rondverteld dat eene vrouw die zich respecteerde,
niet komen mogt. Dit nu maakt mij niet boos op mijn
tegenstanders. Ik weet nu eenmaal, dat men van oneer-
lijke middelen gebruik maakt om mij te smoren. Maar
wat moet ik zeggen van de zoogenaamde geestverwanten,
die niet in staat schijnen het bespottelijke van zulke
praatjes aan te toonen? Ik ben meer dan iemand gesteld
op betamelijkheid, en alle ruwheid doet mij zeer. Toch
heeft men 't zoo ver weten te brengen, dat ik word voor-
gesteld als een onbeschaafd mensch — want dat zou ik
zijn, indien ik hen of haar die mij de welwillendheid
toonen van onder mijn gehoor te komen, kwetste. Ik
geloof niet zoo arm te zijn aan denkbeelden, dat ik juist
altijd onderwerpen van scabreusen aard zou moeten be-
handelen, en tevens geloof ik — waar 't noodig is iets
aan te roeren wat naar 't verbodene zweemt, — woorden
en termen genoeg tot mijn beschikking te hebben, om dat
te doen zonder aanstoot te geven. De beschuldiging zelve
is dus eene valsheid, (sic) en 't dulden daarvan eene laf-
hartigheid.

Neen, er is nog iets anders mogelijk: dat een groot deel
van Publiek niet lezen kan, en dat maakt de zaak niet
fraaier. Het was in zulke stemming, dat ik bijv. mijn
Wouter Pieterse staakte.

Dit zeg ik U, als ik er toe komen kan dat product af
te werken, dan zal ik beginnen met te verklaren dat de
ontvangst te Sneek mijn gemoed daartoe heeft in staat
gesteld.

Maar dan moet ik niet te vaak — of in 't geheel niet! —
ontmoetingen hebben als hier te Groningen. Dat neemt
allen lust tot meêdeelen — d. i. liefhebben! — weg.

En gij ziet in dit schrijven dat ik wel lust voel om U
mijn aandoeningen meê te deelen. Geef s.v.p. mijn briefje
aan B., F., van R,, K., C, J., ten C, T., — en moge ik iemand
hebben overgeslagen, die aanspraak heeft op mijne vrien-
delijke herinnering, vul dat dan aan, en laat hij 't mij
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vergeven, 't Is zeer moeieîijk voor „een vreemde eend
in de bijt" terstond ieder afzonderlijk een plaatsje te ge-
ven in zijn geheugen. De totaal-indruk van Sneek was
zeer weldadig voor mij, en ieder neme 't zijne van mijn
dank daarvoor. U en Uw lieve gulle vrouw dank ik innig
voor uw prettige gastvrijheid. Wat was ik gauw thuis.

Dat ik nog niet weg ben, is omdat ik elk oogenblik een
brief uit den Haag wacht, dien ik liever niet in dit (vrij
slordige) Logement, na mijn vertrek laat ontvangen. Daarom
reisde ik niet reeds heden vroeg af, en zie, daar ontvang
ik een brief van Winschoten, houdende verzoek om daar
te komen lezen. Er zouden redenen bestaan om te be-
danken, maar daar ik coûte que coûte, liquideren wil met
mijn logement in den Haag, is mijn pligt: aan te nemen.
Daar zal ik dus morgenavond spreken.

De reden dat ik liever bedanken wilde als ik kon doen
wat ik wilde, is, dat men zegt: „niet meer te kunnen aan-
bieden, dan . . ." zooveel. (Straks volgt de som).

Hoe zal ik nu, om misverstand te voorkomen, uitleggen
waarom mij dit hindert? 't Is eene Sociëteit die dit vraagt.
En nu vraag ik op mijn beurt: op welke sympathie voor
mijn verleden, kan ik rekenen bij menschen die met hun
twintigen, veertigen of vijftigen, die sympathie zoo precies
afwegen? Zie, ik heb immers getoond, dat ik niet zoo
accuraat reken met mijn belang? Is dat niet zoo? De
zaak is dus, dat ik niet verdrietig ben om de som, want
te Sneek bijv. zou ik nog wel geld willen toegeven als
men naar mij luisteren wil, — bovendien f 50.— (want dat
is het cijfer der Winschoter sympathie) is ruim genoeg.
Ik beweer niet, meer te verdienen. Het zit niet in de som,
maar in de conditie. Ik heb er aan gedacht te antwoorden:
„niet voor /50.— maar wel voor niets". Maar dat mag
ik niet, omdat ik schulden heb. En bovendien, dan zou
ik 't elders ook moeten doen, en dan kan ik 't niet uit-
houden. Die dingen zijn verdrietig. Er mankeert nu maar
aan, dat de Groningers die me hier te slecht vonden, nu
hun dames naar Winschoten brengen. Enfin!

7
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Bij den heer v. R.1) ben ik nog niet geweest. Alles is-
hier anders geloppen, dan ik dacht. Behalve de koel-
heid (of erger) van Publiek, stuitte mij de houding van
de vele jongelui die ik zag, en (in zekeren zin) de toon
van de weinigen die ik gesproken heb. Ik merkte spoedig,,
dat ze nog niets verder waren dan die ongelukkige bio-
logie der Thorbeckerij. 't Is een mer à boire, om die soort
van liberalen liberaal te maken! Ook schijnt het laffe
vloeken en tieren bij sommigen voor liberaal door te
gaan. Ik heb bij zulke ontmoetingen, nu en dan behoefte
aan 't gezelschap van een deftigen behoudsman — als-i
maar. opregt is! „Al wat liefelijk is, en wel luidt!" niet-
waar?

Zoodra ik den brief heb, dien ik uit den Haag wacht,,
ga ik naar Winschoten — ik hoop vandaag nog, want
Groningen is me suwider. Om u een paar staaltjes te
geven van de stemming, ik vernam gisteravond, dat er
door studenten de aanmerking gemaakt was:

„dat de scène van den Koning met z'n militaire kleere-
makerij, slechts een vulsel was om de lezing lang genoeg,
te maken".

„dat ik niet scheen te weten, dat (volgens de grondwet)
de bemoeienis van een koning (den koning?) met militaire
zaken, een koninklijk prerogatief was".

Hoe vindt ge "dit? En begrijpt ge, dat ik geen lust heb
hier een woord te spreken?

Zoo als 't zich nu laat aanzien, vertrek ik Dinsdag van
Winschoten naar huis, dat wil zeggen naar den Haag, bij
gebrek aan beter „tehuis".

Ik groet U en Uwe lieve vrouw zeer hartelijk. Nogmaals
dank voor alles. Wat was de kring waarin ge mij ge-
bragt hebt, flink en waar en gereed om te vatten! Wilt
ge mij den juisten titel van de brochure van den heer
t. C. opgeven? Aan den heer J. zal ik schrijven om zijne

') Een bloedverwant van den Sneeker v. R., bij wien Dekker-
was aanbevolen.
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brochure, maar dit wacht op 'n beter zitje dan ik hier
heb. Nogmaals mijn hartelijke groeten aan allen.

Uw liefhebbende
Douwes Dekker.

No. 2. den Haag, 27 November 1868.
Waarde Heer H., Den 2en December lees ik te Joure

en den 3en te Bolsward. Mag ik U verzoeken mij op een
dier beide plaatsen een woordje te zenden, (adres: T. of
N. B. O.) waaruit ik zien kan of ik U en de vrienden te
Sneek kan komen opzoeken? Ik heb U namelijk een plan
voor te stellen, dat gij waarschijnlijk goed zult vinden,
en waardoor ik zonder geldelijke bijdragen geholpen word.
Ik vrees dat uwe goede voornemens stuiten op lauwheid
of tegenwerking. Denkt gij dat eene lezing te Sneek goed
opgenomen zou worden, goed! Ik ben gereed. Maar ook
zonder dat wenschte ik gaarne U en de Uwen te zien.
De groete aan de geestverwanten.

Dus ik hoop, tot weldra.
Uw liefhebbende

Douwes Dekker.
Indien het U goeddunkt eene lezing te annonceeren,

vraag mij dan niet eerst. Na 3 Dec is elke dag mij goed,
en wat gij, zonder mij eerst te hooren, vaststelt, zal ik
nakomen. Wel degelijk voor dames, hoor! Dat malle mis-
verstand moet uitgeroeid worden.

Ik heb B.'s dupliek ontvangen. *) Dank! Ik denk er over
den Leeuwarder te . . . overtuigen. Ik ben verstoord, niet
over zijne meeningen, maar over zijn toon. Bovendien
zijne meening schijnt niet opregt. Ik zie er maar de on-
handige poging in, om z'n begane fout te dekken. Kinde-
ren die schuld voelen, zijn altijd brutaal uit verlegenheid.
Aldus de Friescfoe! Wat ware eene ronde schuldbekente-
nis flinker geweest!

Met pleizier heb ik F.'s broeder leeren kennen. Ook een
degelijke jongen!

') B. was boekhandelaar te Sneek en Multatuü's geestverwant.
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No. 3. den Haag, 30 November 1868.

Waarde Heer H., Gisterenavond ontving ik Uw tele-
gram. Ik dank U wel. Er staat echter: „Kom eerst Sneek".
Nu, dat: eerst maakt me een beetje in de war. Wel moet
ik, als ik goed zie op uw kaartje, Sneek tweemaal pas-
seren (van Joure naar Bolsward en van Bolsward naar
Heerenveen) maar dat tel ik niet. Eerst Zaterdag kom ik
voor goed, en dan des te prettiger, omdat ik dan graag
een dag of drie wou blijven. Dit zou ik U verzocht heb-
ben ook zonder de lezing van Zondag. (Ik heb er veel
pleizier in, en ik dank U wel voor die regeling.)

Als een bewijs hoe ik er staat op maakte in Sneek te
komen, moet ik U verzoeken een brief die waarschijnlijk
over 3, 4 dagen uit Milaan komen zal voor mij te bewa-
ren. Er staat alleen uw naam op 't adres. De mijne niet.
Er worden veel brieven van mij gestolen.]) Dit is een
groot kruis.

Gij zult wel zien of de brief voor mij is, aan de vrou-
wenhand.

Mogt u mij willen of moeten schrijven, dan is mijn
adres: Woensdag avend bij of door intermediair van den
hr. T.j Joure. Donderdag avend, id. id. B. O., Bolsward.
Vrijdag avend id. id. M., Heerenveen. Van daar kom ik
Zaterdag bij U.

Wees intusschen met de Uwen hartelijk gegroet van
Uw liefhebbende

Douwes Dekker.

No. 4. Gorredijk, Maandag avend,
vóór de lezing.

beste, beste H., Dank voor Uwen lieven brief. Neen,
ik wil geen wol aan hebben. Dat is toegeven aan die
malle eischen van 't lichaam. Straks moet ik „optreden",
(dominees woord) en als m'n keel zoo goed was als mijn
stemming, was er geen vrees voor den uitslag.

*) De in M.'s werken vaak voorkomende klacht!
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Ik heb bezoeken gehad (want ik zelf bleef thuis om m'n
keel te sparen) van de heeren: E. (doctor), Z. (aptheker),
ten C. (Dominé), H. (ontvanger) en K. De stemming schijnt
hartelijk.

Hierbij een brief uit Appîngadam, van Mr. van L., Kan-
tonregter en Schoolopziener, waaruit gij zien zult, dat ik
niet daarheen ga. (Misschien ga ik later toch uit een soort
van koppigheid, maar nu niet.) Ik heb een brief van K.
uit Arum. Ik word daar aanst. Vrijdag gewacht. Alzoo,
(en dit is de hoofdinhoud van dezen brief) wilde ik gaarne
cte dagen vóór Vrijdag bij U doorbrengen. Hoe laat ik
nu morgen van hier ga weet ik niet. Daar ik (door 't
hoesten) slecht slaap, wilde ik niet gaarne te vroeg op-
staan, en ik weet nu niet hoe de treinen of booten van
Heerenveen loopen, noch ook of ik altijd zonder te groote
onkosten van Akkrum naar Sneek kan komen.J) Indien
ik dus morgen avend niet kom, denk dan dat ik te laat
ben opgestaan of zoo iets.

Toch wil ik probeeren U van Heerenveen te telegraferen.
Zie eens wat een lieven brief van een der Dragters.3)
De schrijver er van had me ook te Leeuwarden gehoord
en zeide (tot mijn groot genoegen) even als gij, dat de 2e
keer hem beter bevallen had dan de eerste. Zoo moet
het zijn.

Ik kan U niet zeggen hoe blij ik ben met Uw brief,
zoowel wat toon als wat inhoud aangaat. Kijk, zulke
hartelijkheid geeft kracht!

Gister avend heb ik mij 3 uren bezig gehouden met de
brochures van den heer t. C. en J.3) Er is in beide veel,
veel flinks, (éen ding vooral blinkt in beiden uit: moed.)
Maar —

*) Toen D. voor het eerst te Sneek zou logeeren, hadden de
vrienden hem per rijtuig van Akkrum gehaald.

3) Deze brief en die uit Appingadam komen in de collectie
niet voor en zijn Dekker dus weer ter hand gesteld.

s) De titels kon ik niet te weten komen. Onbekend bleef mij
ook, of M. ze behandeld heeft en waar.
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Er is dus een tnâár? Ja. Doch die beide stukken zijn
te respectabel orti zé met een flauw voorbijgaand woordje
af te doeh, en ik zal aan beide Heeren een uitgewerkt
stuk leveren over hunne stukken. Iets echter waarbij
ik geen maar heb, is het verslag van de Sneeker heeren
20 Deceniber 1865!! Dát is prachtig! Eere aan al dië
heeren, en aan den steller van 't stuk. Daarover nader!

Ik voel dat er veel goeds te doen valt, en geloof in
Vriesland het punt gevonden te hebben waarnaar Archi-
medés zbó verlangde (om namelijk alles in beweging te
brengen.)

Ik schrijf haastig, want vóór de lezing (nog een 1ji) heb
ik nog meer te schrijven, en ik krijg bezoek (zoo even
Dr. B.)

Wees hartelijk met uwe lieve vrouw gegroet, heel har-
telijk.

Uw liefhebbende
Dek.

Zóó heet ik, weetje.

No. 5. Harlingen, donderdagavend,

Beste H., Ik gis en vertrouw dat het U en Uwe lieve
vrouw aangenaam zal wezen iets van mij te vernemen.
Ik schrijf dan ook terstond — schoon vrij haastig, want
straks wacht ik den heer M., die mij zal komen afhalen.

Ten eerste dan mijn keel. Die is maar sobertjes. Gister
avènd in den beginne te Franeker was 't naar. Doch als
gewoonlijk, dóór en onder 't spreken werd het iets beter,
en 't slot is dat ik 't er redelijk afbragt. Althans zoo
geide men mij. Van geestdrift etc. bij Publiek merkte ik
niet veel. Dat ik me tehuis voelde (als te Sneek en Gor-
redijk) kan ik niet zeggen. Enfin! Dat kan ook niet overal.
Maar, 't is gek, ik had een gevoel alsof men (men!) er
niet Veel ván begreep. Ik zèg niet dat het zoo was, maar
ik had zoo'n indruk. De heer G. heeft mij van dè boot
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gehaald, en ik ben na de lezing bij ZEd. geweest. Vóór de
lezing wilde ik niet, om niet onnut mijn keel te vermoeien.

Hier haalde de heer M. mij van de spoor. Ik moest
echter bedanken voor zijne uitnoodiging om ten zijnent
thee te drinken vóór de lezing.

Daarna? Zie, ik weet niet of ik't doe. Welbeschouwd
leiden al die vriendelijkhedens en praatjes eigenlijk tot
niemendal. Ik ben er misselijk van.

Hoe kom je nu aan zoo'n zwartgallige stemming? vraagt
ge. Och, zie inliggend billetje! Zonder nu te beweren
dat dit de eenige reden is —

Ik word gestoord.
Hartelijk gegroet, heel hartelijk.

D. D
Mijn adres is Toelast, den Haag.
Ik zeg daarom niet dat ik er logeren ga, maar ze zullen

•daar weten, waar ik ben.

No. 6. den Haag, 27 December 1868.

Beste H., Eergister middag ben ik per Harlinger boot
te Amsterdam aangekomen en gister hier, waar ik voor-
loopig weer in den Toelast ben afgestapt, omdat ik toch
ergens wezen moest. Ik hoop niet weer vast te vriezen.
Nu heb ik u veel en weinig te schrijven, maar ik heb
over 't geheel veel te doen. Er ligt een heel zoodje werk
op mij te wachten, en ik moet ook daarom vooral zuinig
op mijn tijd wezen, wijl ik ben uitgenoodigd te Arnhem,
(dit weet ge al) te Zaandam en te Maastricht.

Dan heb ik eene gratis-lezing te Amsterdam toegezegd
(in een genootschap van arme lieden) en ook ben ik uit-
genoodigd (door een industreel — de heer I. P. S. te Arn-
hem) om te Deventer en in veel andere plaatsen van
Gelderland en Overijssel te spreken. Maar daarop heb ik
nog niet geantwoord.

Mijn tweestrijd is moeielijk. Ik heb behoefte aan een
maand rust om ongestoord te werken, en dat kan niet,
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wijl ik dan hier zoude vastvriezen. (Na in Amsterdam
een en ander te hebben betaald wat haast had, ben ik.
met ƒ11.— in mijn zak hier aangekomen. Onder de post-
jes die ik geheel of half afdeed, was N.B. de helft eener
pretentie voor eten dat voor drie jaar aan mijn vrouw en
kinderen was verstrekt voor hun vertrek naar Italië! Ga
nu eens na hoe mij zulke dingen drukten! En er zijn
nog meer dergelijke. Indien ik dus nu op mijn lauweren
ga rusten ben ik over 3 maanden even belemmerd als
toen ik van den zomer mijn verdrietigen brief aan B„.
schreef. Daarvoor moet ik dus zorgen. Maar om er voor
te zorgen ben ik verpligt bijna voortdurend lezingen te
houden, hetgeen me uitput (niet de lezingen zelf, maar
wat er bij hoort, namelijk praten, kennis maken, reizen etc.)

Doch er is nog iets dat me op 't oogenblik hindert, en
iets van zonderlingen aard (zonderling als hindernis, want
oppervlakkig is 't een voordeel). Ik kan op 't oogenblik,
als ik wil, disponeren over /5000.—. Maar . . . maar . . .
ik geloof niet te mogen willen, en ik heb reeds zoo goed
als geweigerd.

Vóór ik daarover meer schrijf (want het is omslagtig
om goed begrepen te worden) zal ik nog eerst een en
ander afwachten. Denk niet, dat ik geheimzinnighedens
zoek. Integendeel, die staan me tegen, maar de zaak is
inderdaad ingewikkeld. Kort gezegd komt het hierop neer.
Het is eene dames zaak. Als nu mijn vrouw terstond
komen kon, zoude ik om rust te hebben tot werken, aan-
nemen. Maar nu is 't te voorzien, dat mijne vrouw eerst
zou kunnen komen als 't hier wat zomert, (d. i. over £>
maanden) en daarom zal ik moeten weigeren. Jammer
is 't. Men had reeds gedeeltelijk meubels. Men zocht reeds
naar een huis, ja — als ik gewild had, zoude ik van
Friesland terugkeerende, het hebben kunnen betrekken.
Herinnert ge U, dat ik den laatsten dag te Sneek zeide
„ik heb tijding ontvangen die mij niet bevalt". Nu, dat
waren brieven die mij deden besluiten niet aan te nemen.
.Meer kan ik thans over die zaak niet zeggen, 't Is te
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uitvoerig en te fijn. Er zijn zaken, die goed moeten ver-
teld worden of in 't geheel niet. Maar heelemaal zwijgen
tegenover U, was mij toch drukkend. Geheimen van mij
Belf heb ik eigenlijk nooit. Zie mijn Havelaar, die onbe-
scheiden is van openheid. Maar mijn leven is zeer vol,
en gedurig zijn er anderen in betrokken. Dit geneert mij
nu en dan.

Mijn keel is veel beter. Ik wil daar niets aan doen.
Ge vraagt nat. naar Franeker en Harlingen. De heeren

G. en M. waren allerliefst. Wat de publieken aangaat,
och wat zal ik zeggen! Ik weet het waarachtig niet. Stilte
onder 't spreken, applaudisseren daarna — mijne vrouw
zou zeggen: beste Dek, wat geeft het!

In mijn van Harlingen verzonden haastig briefje stond:
zie inliggend billet. En dat billet zelf vergat ik in te slui-
ten. Nu, 't was een strooibriefje, dat ik bij 't vertrek van
Franeker in de station vond. Net als ik na Arum vreesde:
75 centen! Ik beken dat ik verdrietig was, en gaf dat ook
aan den heer G. te kennen, die mij zeide, dat dit Franeker
stijl was. Ik zeide, dat ik met Franeker stijl niets te ma-
ken had, en moet bekennen, er aan gedacht te hebben de
ontvangen f 45.— weer aan de Joodsche armen te geven.1)
Maar ik heb berust, want inderdaad ik heb 't noodig. Nu
moet ge weten, dat ik niet eens wist, dat de heele Frane-
ker sympathie slechts ƒ45.— bedroeg, want ik had het
mij ter hand gestelde couvert niet eens geopend.

Moeielijk zal 't mij altijd blijven over zulke zaken mijne
meening met juistheid te formuleren. De vrees om heb-
zuchtig te schijnen, belemmert mij, vooral tegenover men-
schen, die niet schijnen te kunnen lezen. Dit bemerkte
ik dan ook overal, dat men den Havelaar vlugtig — en de
rest in 't geheel niet gelezen had. Er waren er die mij
vraagden of ik in Indië geweest was? Wat daar mijne

') Te Winschoten had Multatuli dit gedaan, toen hij be-
speurde, dat men de Israëlieten van zijn lezing had buitenge-
sloten.
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betrekking was? Waarom ik ontslagen was? En of ik
nu een goed pensioen had?

Van dezulken verwondert het mij dat ze nog 75 et. uit-
geven! Voor hen vind ik dat één cent al te veel moest
zijn. Maar de anderen! Zij die iets meer van mij konden
weten! En dan die brutale welvarendheid ! En dat eeuwige
wijndrinken! Heb ik dan geleden wat ik leed, ten behoeve
van kasteleins? Is 't niet bitter?

Lees eens de kruissprook in de minnebrieven! Daar
staat het, hoe men zich een pretje maakt van den kruis-
gang — maar zelf al klaagt over vermoeienis, omdat men
een kind op den schouder heeft.

Niet, dat ik nu mijne lezingen (op zich zelf) met een
kruisgang vergelijk (dikwijls is 't mij een waar genoegen
zooals te Sneek en te Gorredijk), maar dat mijn heele
leven nà Lebak op zoo'n kruisgang gelijkt, is waar, en
als ik dan denk aan:

„het drukt zoo op den duur, al schijnt het ligt in 't eerst";
aan: „hij is taai, 'k ben zeker, dat hij spreken zal aan

't kruis;
Dat praten dan de kind'ren spelend na,
En maken vrolijk spel van wat hij zeide.
Dat beurt wat op in deze slechte tijden.
etc. etc. etc.
Zie, dàn word ik bitter om de Franeker 75 centen.
Hebzucht? Ik heb immers alles weggegeven! — Och,

't is een misselijk onderwerp.
In de Toelast ben ik allerprettigst ontvangen door huis-

heer, familie, kellners en meiden. Ik moet zeggen, zeer
hartelijk. Oppervlakkig zou men kunnen zeggen dat is,
omdat ze (door mijn betalen gedurende den laatsten tijd)
geld aan mij verdiend hebben. Maar dit is niet zoo. 1°. is
die man zeer welvarend en geen vrek. 2°. was men altijd
vriendelijk, ook toen ik maanden lang, niet betaalde. Neen,
de reden is nu voornamelijk deze, dat men hem gedurig
tegen mij trachtte op te zetten en opstookte om mij op
straat te zetten. Ik wist dit en vandaar mijn verdrietig
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schrijven aan B. van den zomer.T) Bedenk dus hoe ge-
drukt ik was en hoe dit maanden lang mijn gedachten
belemmerden. De brokken stikten2) mij in de keel aan
tafel, en ik kon niet weg! Nu heeft die man tegen allen
volgehouden dat hij me wel vertrouwde (zelfs hoor ik, dat
er in kroegen en sociëteiten weddingschappen gedaan zijn!
(Fijn, nietwaar? Zie alweer Schmoel in de kruissprook!)
't Is nu een groote voldoening voor hem dat hij goed ge-
zien had, en ik ben zeker dat hij er ook op bluft onder
zijn kennissen. Het was dan ook daarom dat ik, met
verwaarlozing zelfs van mijne vrouw, gedurig geld naar
de Toelast zond. Die put moest eerst gedempt worden,
en ik heb daar nu wel satisfactie van. Ook zal ik zorgen
dat het niet weer gebeurt. Maar (gelijk ik reeds schreef)
dat is nu weer daarom jammer, wijl ik zeer spoedig weer
op reis moet, en moeite zal hebben om kalm te studeren,
om de goederen in mijn magazijn weer te regt te Betten.
(Zie daarover Idee zooveel, waarin over Aristoteles en
kleinen Max wordt gesproken.) Ik ben nu nog niet zoover
dat ik zelf mijn schrijven bezit, en kan dus het hunne
niet opgeven.

Dit doet mij denken aan eene bestelling, die B. dezer
dagen uit den Haag zal ontvangen. Ik schrijf daarover,
omdat hij denken zoude dat het voor mij is. Dat is zoo
niet. Iemand dien ik de Sneeker Courant lezen liet, zag
de annonce. Ik sprak over het zwijgen en niet — voor
't venster leggen van mijn werken. „Nu, zeide hij, dan

') B. was penningmeester van het fondsje Tandem. De be-
doeling van deze en volgende regels is dus klaarblijkelijk, dat
M. te weinig uit genoemd fondsje kon putten, wat B. mij ook
bevestigde.

De beschrijving van deze hartelijke ontvangst en het groot
vertrouwen van den hotelhouder van de „Toelast" klopt niet met
hetgeen Mevrouw Wed. Dekker—Schepel schrijft. (Periode tot
1859 blz. 21. Had „de logementhouder Zuur" de zaken soms
aan een ander overgedaan?

2) Zóó staat er. Een germanisme natuurlijk!
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zal ik al uw werken van Sneek laten komen; dat beetje
vracht komt er niet op aan". Dat was . . . mijn logement-
houder! (Hij leest anders nooit, moet ge weten). Toen
ik hem zeide, dat B. dan denken zoude dat het voor mij
was, en dat ik een omweg koos om niet te betalen, zeide
hij: dan zal ik 't laten komen op naam van een ander.
(G., geloof ik, een vriend van hem). Nu, dat is si/n zaak,
B. kan gerust afleveren, het geld is goed.

Te Harlingen was de stemming nogal goed, geloof ik,
en de familie M. zeer hartelijk. Nu, dat was G. ook. (Hij
is een aangenaam en geestig mensch). Ook de dames
waren zeer prettig. De opbrengst te Harlingen was /7Ö„
Eigenlijk verveelt het me die dingen te schrijven, maar
anders is 't of ik wat achter houd.

Straks zal ik die koperen veer (de Engelschen noemen
't letterclip) inpakken en verzenden. Als gij de goedheid
hebt gehad dat ding te laten bevestigen op het glas, zend
het dan s.v.p. niet voor ik weet, waar ik beland. Het is
zwaar en kost veel van heen en weer reizen. Het carton,
waarop 't thans bevestigd is, deugt niets. Het ligt niet
plat en is niet egaal genoeg. Ook is't te ligt en verschuift.
Ik stel mij van uw glas fraaie dingen voor, en hoop er
veel op te schrijven, en als ik merk dat ik doodga, zal ik
't u laten erven.x) Maar — komiek — ik geloof niet, dat dit
spoedig wezen zal, want ik ben zeer wel, en voel me zoo
gezond als voor 30 jaar. Op de boot heb ik me nat laten
regenen, om weer eens een proef te nemen, en mijn keel
is waarlijk veel beter. Ik durf zulke dingen niet aan-
raden aan een ander, maar ik weet, dat ik er tegen kan.

Mijn akelig uitzien bedriegt alle menschen, en 't hindert
me altijd, dat men mij voor zwak aanziet, net of ik coquet-
teren wil met lijden, 't Is een soort van valsheid, (sic!)

') Na een klacht van Dekker, dat onder het schrijven zijn
papier altijd verschoof, zond de heer H. hem als „schrijfplank"
een vele cM. dik stuk glas, waaronder met sierlijke letters ge-
schilderd was: Multatuli.
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die ik toch niet helpen kan. Ik ben alleen teer in stem-
ming. Dat is een zwak punt van me, maar physisch vol-
strekt niet.

Ofschoon deze brief, al pratende, langer is geworden
dan ik dacht, is 't toch maar een praatbrieï, hoor! en
niet over zaken. Dat breng ik in verband o. a. met de
stukken van de heeren J. en t. C, met mijn terugkomen
in Friesland, met het organiseren van eene groote ver-
andering.

Ik overijl me nooit, en wil den goeden geest, die in 't
Noorden heerscht, niet misbruiken voor een onbekookt
plan. Wat ik voorstel moet op pooten staan en een punt
van uitgang zijn tot flinke dingen.

Doch nu iets anders. Voorloopig reeds beschouw ik
Sneek als mijn hoofdkwartier, d. h.-1) niet om te wonen,
(o neen! liever Marken of Urk) maar als 't centraal punt
in geestelijken zin („beginnende van Jerusalem af").

Zeg me nu eens, of ik regt heb te rekenen op de HH.
B., F., J., t. C, T., K., en wien nog meer?

Als proefsteen verzoek ik U mij precies op te geven,
wien gij dezen brief laat lezen. Lees hem met het oog
daarop nog eens na. Er is vertrouwelijkheid in, niet
waar? Welnu, ik wil weten wien gij ten uwent geschikt
oordeelt, die vertrouwelijkheid te ontvangen. Dan weet ik
genoeg.

Indien ik nu zeg, dat ik alsdan op hen, die gij uitkiest,
reken, bedoel ik daarmede natuurlijk niet een indelicaat
gebruik maken van beurs etc Neen! Eene zaak, die —
in zekeren zin — algemeene offers eischt, deugt niet.
Martelarij kan noodig zijn, maar moet uitzondering blij-
ven. Indien ieder zich liet kruisigen, kwam er hout te
kort. Dat Schaffelaar van den toren sprong, was goed.
Maar als hij gevorderd had dat allen 't doen zouden, stond
het gelijk met overgeven.

Nu, van zoo iets is geen kwestie. Indien er financiële

') „dat heet". Ook een Germanisme.
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dingen bij komen, zal 't altijd zeer secundair zijn, en i\c
hoop het geheel te vermijden, althans wanneer 't zou
neerkomen op geven. Het is al zeer veel dat ik hoogst-
waarschijnlijk, door Friesland in staat zal gesteld worden
om practisch mij zelf te helpen, en meer hoeft ook niet.
Mijn vraag op wien ik rekenen kan, betreft dus den zede-
lijken kant der zaak.

Zeg eens, wat was het ook weer, waaraan ik denken
zoude? U iets te zenden, geloof ik. Of was dat de letter-
clip? Ik zeide nog: dàt zal ik niet vergeten, en toch weet
ik nu niet wat het was.

Zijt gij zoo goed geweest aan B; die ƒ4.— (en eenige
stuivers vracht) te betalen, voor den Havelaar naar Gorre-
dijk? B. zou er misschien niet om vragen. Schiet het
maar voor, uit de kas van 't Sneeker Committé der op te
richten derde partij,]) — een kas die tegen alle econo-
mische regelen in met een deficit opent. Nu, dit komt
in orde.

Zal B. toch goed zorgen altijd alles van mij in voor-
raad te hebben? Ik wou zoo graag dat hij in groote par-
tijen bestelde (als zijn crediet het toelaat) om buitengewone
premiën te bedingen. Ik wil doorloopend aansprakelijk
zijn voor alle „winkeldochters" tot f 1000.— toe. Dit is
serieus. Laat hem er zeer meê aan den weg timmeren,
om 't doodzwijgen tegen te gaan. Zie eens, die eene ad-

') Deze 3de partij is nooit opgericht. Er was n.1. te Sneek
in den vriendenkring over gesproken een partij op te richten,
die noch „zoogenaamd" liberaal noch conservatief was, maar
waarheid en recht voorstond en hetgeen goed was wilde waar-
deeren, overal waar zij het vond. Onder zijn groote foto, die
Dekker de familie H. aanbood, schreef hij: „Op! op dan ten
strijde tot het vormen van de 3de partij".

Onder die welke hij aan den heer B. ten geschenke gaf, schreef
M. — „Broeders, ik bid u in mijn kleed geen bewijs te zoeken
voor wat ik zeide, maar een aansporing om te overdenken wat
ik gezegd heb". (Zie Ideën 1ste bundel, 1ste oplaag, blz. 4. R. S.
Meijer, Amsterdam.
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vertentie gaf nu hier iu den Haag al aanleiding om alles
te bestellen. Dat zal meer gebeuren. Ik verzeker het hem.
Want ook hier strooit men uit, dat er niets van mij te
krijgen is. Ja, ik wou dat hij 't in het Handelsblad zette!
„Ontwarende, dat men rondstrooit etc." Dan waren ande-
ren genoodzaakt het ook te hebben.

Heel hartelijk gegroet, en Uw beste lieve vrouw niet
minder. Zoodra ik weerkom, verzoek ik gehakt. Maar
dat is een zaak, die erg nauw luistert. De verhouding is,
als ik mij wel herinner:

763 deelen ossevleesch.
217 „ varkensvleesch.
20 „ spek.

1000
Maar — als 't anders is, neem ik 't'ook in dank aan.
Dag lieve beste menschen. Mijn adres is voorloopig

Toelast.

No. 1. den Haag, 28 December 1868.

Beste H., Een oogenblik na 't verzenden van mijn brief
(gister middag) kwam het me in den zin, wàt ik U te
zenden had: het schaakboekje! Ik recommandeer het u
zeer. Als ge het goed doorstudeert, en niet voort gaat
zonder het gelezene begrepen te hebben, kunt ge (voor
een liefhebber altijd) goed schaken. Het meesterschap
hangt van andere dingen af. Ik word ook nooit meester,
maar dat hoeft ook niet.

En mijn letterclip. Ik zend het heele ding maar, name-
lijk ook het carton (dat niet deugt). De kosten van dat
beetje gewigt meer, beduiden niet veel.

Het is bovendien goed om U te doen zien, hoe de „clip"
er aan bevestigd is. Mijn verzoek is, het koperen ding te
plaatsen een kleine handbreedte van den bovenrand aan
de linkerzijde. Ik sluit haastig, want ik heb 't druk. Te
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Zaandam is bepaald op j , Arnhem 6. Nu wacht ik de
bepaling van Maastricht.

Heel hartelijke groete aan U allen, mijn lieve Nicht *)
niet te vergeten.

Dek.
Apropos: Mijn adres is:
den heer C. L. Bruinsma, Toelast, 's Hage.
Zonder Dekker. Dat is voor 't stelen.

No. 8. Ontbreekt in de collectie.

No. 9. den Haag, 3 Februari, '69.

Beste H., Eens vooral, bekommer U nooit over niet-
schrijven. Ik wou, dat ge daaromtrent precies mijn mee-
ning wist. Komiek genoeg ontving ik juist gelijk met Uwen
brief twee brieven die mij een standje maken over mijn
zwijgen, en ik heb altijd het land over zulke maners. Ik
weet hoe 't komt dat men uitstelt! Het is geen gebrek
aan tijd — maar aan lust, stemming. Het is wachten op
anderen indruk, op den afloop van 't een of ander. En
zie, als „een of ander" afgeloopen /5, komt er weer een
ander „een of ander". Bovendien is er iets kinderachtigs
in dat vorderen van brieven. Daar zit het hem niet in.
Dus nog eens: eens voor al, stoor U daaraan nooit.

Ik word kwaad als men mij dwingen wil tot spreken of
schrijven, als ik er niet toe gestemd ben. Een vriend moet
op dat punt — even als eene vrouw — „niets" zijn.

En nog iets. Gij hadt evenveel regt iets van mij te ver-
wachten als ik van U, daar onze laatste brieven elkander
gekruist hebben.

Neen, mijn telegram had een heel andere reden dan
om U tot schrijven te bewegen.2) Ik had en heb nog eene

') Ik vermoed een aardigheidje, waarmee M. H.'s vrouw be-
doelt. Een toespeling wellicht op iets, dat H. aan M. geschreven
had, of op den titel dien Dekker haar in gesprekken gaf.

a) Dit telegram bevindt zich niet in de collectie.
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moeielijke zaak die mij drukt, en ik wachtte of gij komen
zoudt.

Er is, sedert mijn terugkeer uit Friesland eene verande-
ring met mij gebeurd. Ik woon, ik heb een huis, ik heb
kasten, een bibliotheek, (ik haal 't woord: soort door, want
't is een ware bibliotheek, — meer dan ik ooit verlangde.
Ik had wel twee dagen noodig tot in orde zetten).

Kortom, na 12, 13 jaren zwervens schijnt het, dat ik tot
rust gekomen ben — wat de localiteit betreft, Ja, ik zou
U en Uw lieve vrouw en1) en en en kun-
nen logeren/ (Dat dan ook, hoop ik, van den zomer het
geval zal wezen).

De aandoening die ik had, toen ik mijn koffertje op
zolder zette, is niet te beschrijven.

Sedert eenige dagen is dat alles voor mij in orde ge-
maakt, door eene welwillendheid, eene opoffering, gelijk
men anders slechts in de boeken vindt — maar die mij
drukt. Dat drukken ligt aan mij zelf — ik weet het wel,
maar 't is nu eenmaal zoo.

Die heele zaak is er op toegelegd om mij in staat te
stellen mijne vrouw en kinderen bij mij te kunnen ont-
vangen, en daartoe is 't niet voldoende dat het huis en de
meubels er zijn, (dat is, meer dan genoeg, in orde) maar
ik moet ook in staat zijn hen 't noodige te geven, zonder
dagelijksche afhankelijkheid, en daartoe roep ik Uwe hulp in.

Sedert 14 dagen weifelde ik gedurig tusschen de meening
om door lezingen het zoover te brengen, dat ik haar 't
noodige voor de reis zenden kon, en genoeg over te heb-
ben dat ik altans de eerste zes maanden niet in den brand
zat, maar dat zal niet gaan. En — er is haast bij dat
mijne vrouw komt, groote haast. Ik sla nu de uitlegging
waarom daarmee spoed moet gemaakt worden, over. Daar
zijn pijnlijke punten bij, waarvan het vertellen mij ver-
moeit — altans op papier. Wel wil ik U graag daarover
mondeling inlichten.

Namen der kinderen.
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Ik heb sedert 14 dagen daarover veel spanning gehadr

zóó, dat ik niets heb kunnen uitvoeren. Een mensch is
toch een gek wezen: ik verheugde mij toen 't vroor —
dat was een excuus, naar 't scheen, om de decisie uit te
stellen, daar mijne vrouw veel geleden heeft, en hare
borst aangetast is. Maar dat excuus bestaat nu niet meer,,
want „vrouwendag" is voorbij, en mijne moeder zei al-
tijd: na vrouwendag is de kans op winter voorbij.

Volgens alle berigten over de kinderen is eene verstan-
dige leiding der studiën van Eduard hoog noodig, — en
't schijnt de moeite waard te zijn. Hij zelf heeft mij reeds
geschreven „of ik hem wel „lijken" zou kunnen bezorgen?"
Anatomie en natuurkunde schijnen hem bijzonder aan te
trekken, en als 't waar is (ik denk niet aan leugen, maar
aan moederlijke ingenomenheid) zou hij over twee jaar
reeds zijn examen als doctor in de natuurkunde kunnen
doen. (N.B. op zijn 17 jaar!) Nu neem ik die zaak slechts
aan onder beneficie van nader onderzoek; maar dit is
zeker dat ik terugschrik voor de verantwoordelijkheid om
een stremming teweeg te brengen in een rigting die zóó
geroemd wordt. Ik moet, ook vis-à-vis mijne vrouw wat
zekerheid hebben dat hun terug roepen niet de oorzaak
wezen zal van stoornis in zijn studiën. Daar ginds (in 't
Katholieke Italië!) schijnt een liberalismus, of liever zekere
liberaliteit te bestaan, die hier niet gevonden wordt. Bijna
alle zaken van onderwijs zijn gratis. Eduard zelf loopt
maar binnen waar wat te leeren valt, vraagt professor of
Directeur te spreken, en wordt overal toegelaten. Van
zoo iets heeft men in Holland geen begrip. Hoe dit zij,
de gedachte dat het weerzien van zijn vader, oorzaak
wezen zou van een breuk in die vaart, is mij vreeselijk..

(Ik laat nu in 't midden, of ik de meening over die bij-
zondere knapheid aanneem. Ik zal zelf zien, maar gis,.
dat ik er anders over denk. Ik kan berekenen, dat alle
school-grondslagen hem ontbreken, en zal misschien nood-
zakelijk vinden hem een paar jaar achteruit te zetten om
in te halen. Het kind heeft eigenlijk nooit school gegaan,
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en kan onmogelijk bekwaam zijn in taal, aardrijkskunde,
geschiedenis en zulke eenvoudige dingen, hetgeen hem
later toch zeer nadeelig zou wezen).

Doch hoe dit alles zij, er is haast bij dat mijne vrouw
komt. Zelfs zoude ik dit, in weerwil van alle bedenkingen
doorzetten, al wist ik niet hoe 't verder gaan zou. Dit is,
om vele redenen, noodzakelijk, en wel met spoed.

Nu is mijn verzoek of voorstel, tweeledig.
Ten eerste. Kunt gij en de vrienden mij gedurende dit

jaar 4000 gulden waarborgen ? (Ik zal stipt al wat ik voor
lezen en sehrijven verdien, in afrekening verantwoorden,
en ik gis wel dat ik de heele som zal kunnen aanzuiveren.)

Ten tweede. Kunt ge mij terstond een vierde van die
som, of f 1000 zenden? Ik telegrafeer dan onmiddelijk
naar Milaan en zal haar tegemoet gaan.

Dit laatste verzoek is hoofdzaak, want, al schikte het u
en de vrienden niet om 't eerste te beloven, dan zet ik
bet terstond ontbieden van mijn gezin toch door, ingeval
ik 't noodige voor de reis in de eerste maand maar heb.

Het noodige voor de eerste maand? Ja, want juist de
eerste maand zal er veel noodig wezen, daar ik berekenen
kan, dat de uitrusting, kleeren etc. allerellendigst wezen
zal. Ook ik zit schraal in mijn spullen, en het in orde
maken van een en ander zal juist op den eersten tijd
drukken.

Maar — indien het eerste verzoek niet en 't tweede wel
wordt toegestaan, kan ik niet zoo bepaald spreken over
teruggeven, want dan zal ik de opbrengst mijner lezingen
wel noodig hebben.

Nu gis ik dat gij over het eerste voorstel met anderen
te spreken hebt — hetgeen tijd vordert. Maar misschien
durft gij op u nemen over het andere zelf te beslissen,
en dewijl daarbij 't meeste haast is, ben ik zoo vrij U te
verzoeken mij dáárop per telegram te berigten, dan kan
ik terstond naar Milaan schrijven, dat zij zich gereed
maakt.

Om spoed te maken zou ik U wel verzocht hebben, di-
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reet naar Milaan een deel van die ƒ1000.— te zenden,
(voor 't geval namelijk dat gij de heele zaak niet afslaat)
maar dan moet er door U wissel worden genomen of
aanteekening op de post, en beide dingen zijn mij om 't
gebabbel tegen de borst. Aan mij is nog iets anders dan
aan mijne vrouw.

Zie zoo, daar is me nu die zaak van 't hart. Neem mij
niet kwalijk, dat ik er tegen opzag. Het is geen wan-
trouwen in uw hart. Neen! Maar even als ik er een ge-
noegen van smaakte, zelf die schuld in de Toelast af te
doen, (die mij heel '68 zoo drukte) had ik ook deze zaak
graag alleen beredderd. Maar 't kan niet, omdat er haast
is, en vóór ik 't noodige bijeen geschreven of — gelezen
had, zou er veel kunnen bedorven zijn, daar ik hier in
eene valsche positie ben, waarover mondeling nader" . . -1)

Wees hartelijk gegroet, zeer hartelijk. Ik denk altijd
met aandoening aan Uwen kring en aan Uwe opregte
eenvoudige goedheid.

Uw liefhebbende
Dek.

Ik heb waarlijk (voor mijn doen) een mooi huis.
't Adres is: Zuidwest binnencingel, 18/..

No. 10. den Haag, 12 Februari 1869.

Waarde H., Heden morgen ontving ik Uwen brief van
den lOen. De inhoud, zoo verschillend van — neen, ik
mag nu altans niet toegeven in wat ik lijd onder die mis-
rekening. Ik moet mij in mijn vorigen niet goed hebben
uitgedrukt, anders begrijp ik niet, hoe mijn verzoek zoo-
veel bezwaren ontmoet. Bij de nu aanstaande komst van
mijn gezin, was mijn wensch slechts, altans in de eerste
maand eenigzins ontheven te zijn van mijn dagelijkschen
kommer, en door eenigzins gesecureerd te wezen voor 't
eerste jaar, kalmte te hebben tot arbeid. Indien men mij

*) Hier volgen eenige regels die onbelangrijk zijn.
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dat geschonken had, ware dat beetje geld mij geen be-
zwaar geweest, en niemand ware er een cent aan te kort
gekomen; want in twee maanden, mits kalm gestemd, kan
ik best voor meer dan /4000.— waarde produceeren. Maar
zonder kalmte, niets.

Dit laatste is nu ook heden het geval. Wat ik weer na
uw telegram en sedert de ontvangst van Uwen brief ge-
leden heb, ga ik voorbij. Alles te beschrijven, wat er,
eerst door 't uitstellen van mijn verzoek, nu door 't wij-
zigen, voor mij verergerd is, zou mij een zwaar werk zijn.
Den ganschen dag heb ik gepeinsd over 't afzeggen van
de komst der mijnen, die ik nu niet behoorlijk zal kunnen
ontvangen, maar er zijn redenen dat zij komen moeten,
al ware 't dan ook, om hier gebrek te lijden. Mijne vrouw
moet hier zijn. Bovendien, ze heeft ginds reeds opgebro-
ken, en zal nu, uit gebrek aan reisgeld, misschien halver-
wege blijven steken. Om dat te voorkomen, hoop ik op
den brief, dien gij mij toezegt, morgen Saterdag te zullen
verzenden. Ik zal trachten van den inhoud het noodige
naar Parijs te remitteren, dat zij daar niet, of niet te
lang steken blijft (tegen fr. 50 daags!) Hoe ik 't dan
maak met andere dingen, weet ik niet! Hoe bitter jam-
mer het is, het wederzien na 3VS jaar scheiding! vergald
te doen zien door den gewonen angst, hoe wij den kinde-
ren 't noodige zullen geven, ga ik voorbij!

Er is veel schoons bedorven door 't afslaan van mijn
voorstel! Vergeef me, dat ik zoo volkomen vertrouwde!
Ik dacht niet aan twijfel, vooral daar ik indedaad alles
zóó berekend had, dat niemand er iets bij verliezen zou!
Ik weet wat ik leveren kan, indien mijn gemoed niet wordt
heen- en weer geslingerd door platte zorgen, en op die
zekerheid bouwde ik mijn voorstel. Wat ik nu zal kunnen
leveren, weet ik niet!

Het eenige wat ik nu voorshands hoop, is dat ik in
staat wezen zal mijne familie, althans tot hier te kunnen
helpen, en daartoe wacht ik Uwen brief. Overigens zijn
vele maatregelen, die ik (niet voor mij, maar ook voor 't
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algemeen) in den laatsten tijd beraamde, voor een groot
deel in 't water gevallen. Van nieuws aan, moet ik nu
weer mij afpeinzen op middelen om van dag tot dag in 't
leven te blijven, en dit wordt nu verzwaard door de
eischen van de opvoeding der kinderen, 't geen in Italië
makkelijker was.

Ik moet mij zeker in mijn vorigen niet goed uitgedrukt
hebben. Het afslaan van mijn verzoek, na zooveel betui-
gingen van sympathie, is me een raadsel. Ik vraagde geen
ƒ4000.— cadeau, ik verzocht crediet voor /4000.—. Bij
de kalmte die ik daardoor opdeed, ware dus de heele zaak
mij eene kleinigheid geweest! Enfin! Vergeef mij den
treurigen toon van dezen brief. Ik ben uitgeput van smart,
en ben dus ook heden, wat ik anders nooit doe, van af-
matting naar bed gegaan,

Eene inschrijving over 't geheele land moet ik bepaald
weigeren. Ieder weet toch zijn eigen zaken het best, niet
waar? Welnu, het voorstel dat ik deed, (ƒ4000.—crediet)
was alles wat ik noodig had. Zulk eene inschrijving echter
zou mij benadeelen. Ik moet U ronduit verzoeken dat niet
te doen. 't Hindert mij al genoeg, dat er over het thans
noodige naar Groningen moest geschreven worden. Mijn
god, ik vroeg immers slechts crediet! Moest Groningen
daarbij komen?

Ik ben bitter, bitter bedroefd. Had ik dat geweten, ik
zou dat huis en meubelen niet hebben aangenomen. Ik zit
nu in moeielijker positie, dan toen ik in den Toelast was.

Het geld dat gij mij Saterdag (d. i. morgen) belooft te
zenden, zal ik zoo spoedig mogelijk terug geven. Ik ver-
zoek echter geduld, want bij de zware moeielijkheden die
ik nu tegemoet ga, zal ik werk hebben 't hoofd boven
water te houden. Het bitterste is, dat de stemming bij 't
weerzien nu zoo geheel anders zal zijn dan ik hoopte.
Dat is nooit te herstellen. Ik had er mij zooveel van voor-
gesteld, en zal hen nu moeten ontvangen met een gedrukt
gemoed. Van tegemoet reizen, zooals ik zoo graag gedaan
had, is nu geen kwestie. Nog eens, vergeef mij mijne
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stemming. Ze is natuurlijk. Vooral daar ik deze misreke-
ning in verband breng met heel andere dingen die ik hoopte
en verwachtte van de Friezen.

Mijn schrijf plank? Och, wat baat het, als ik — voort-
durend op de pijnbank — toch niet zal kunnen werken.
Ik moet me slecht hebben uitgedrukt in mijn brief. Ik
meende te kennen te geven dat er spoed bij de zaak was,
en dat zij noodig was. Nu, dat was de waarheid. Het
afslaan van mijn verzoek heeft noodlottige gevolgen voor
mij. Wees met Uwe lieve hartelijke vrouw, vriendelijk
gegroet van

Uw liefhebbende
Douwes Dekker.

Neen, om 's Hemels wil geen wijn! Wat zou ik daar-
mee doen? Er zal brood noodig zijn, brood en college-
gelden en kleêren en kalmte om te denken en te werken.
En dit laatste had ik gehoopt te zullen verkrijgen. Zonder
ààt is al het andere niets waard.

No. 11 en 12 ontbreken.

No. 13.!) Milaan, 11 Februari 1869.

Beste, beste Dek, ik heb je heerlijken brief met telegram
heden ontvangen. Dat ik in verrukking ben, zult ge wel
kunnen begrijpen. Ik schrijf over niets, want mijn hoofd
loopt om. Begrijp eens, eene massa visites, inpakken en
„en plein carnaval", 't Is om dol te worden! 't Vertrek
blijft bepaald op 15 of 16; dat weet ik nog niet zeker.
Van Turin schrijf ik nog eens. Te Parijs zal ik niet man-
keren om in 't hotel Meyerbeer te gaan. Dus, dáár is
mijn adres. Ik blijf zeker twee à drie dagen te Turin om

') No. 13 is een brief van Everdine. Dekker zond hem aan
H. ter logenstraffing van praatjes omtrent de verhouding tus-
schen hem en zijn vrouw. Vreemd genoeg, bleef hij in het bezit
der fam. H. In zijn brief van 17 Februari licht Dekker dezen
brief toe.
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een beetje uit te rusten, want ik ben nu vol van emoties
en die pakken mij altijd erg aan. Ik vond je brief zoo
heerlijk. Ik had de tranen in mijn oogen onder 't lezen.
Ik zal alles doen om mij zoo kalm mogelijk te houden.
't Is heel, heel goed dat je ons niet tegemoet komt, want
dat zijn dubbele kosten, en onze reis begroot mij toch al.
Ik heb den laatsten tijd veel te veel uitgegeven. Er was
zooveel noodig. Wij hadden gebrek aan alles. Och, hoe
aardig, om reeds aan zooveel te denken voor ons. Ik heb
geen tijd. Deze moet op de post. Genoeg dat je weet, we
brief en telegram hebben ontvangen en dat we den 15 of
loden vertrekken. Salats]) zegt, dat hij je wel bedankt
voor je invitatie. Hij zal er zeker gebruik van maken
dezen zomer. De kinderen zijn heel wel. Non vertrekt
daar naar haar bedje. Ze is dood moe van de Carnaval;
maar je begrijpt, Carnaval en er niet bij tegenwoordig
zijn, is al te hard. Edu kwam thuis wit als sneeuw van
al de Coreandoli, die hij gekregen had. Edu heeft zich
hier werkelijk vrienden gemaakt, die hem voort willen
helpen. Ze zijn hier niet gewend een jongen op dien
leeftijd, die zich zoo goed weet te helpen en zoo vooruit
wil. Och, ik kan nu niet op je brief antwoorden, maar
wat aardig van 2 Maart. Dag beste, beste Dek, ik heb
nog een massa dingen te doen. Ook hoor ik vandaag,
dat ik een paspoort moet hebben voor Frankrijk. Edu
zal morgen naar den consul gaan. Ik dank je wel voor
alles. Ik zal zoo zien te reizen, dat ik niet al te vermoeid
aankom. Ik ben verlangend aan te komen, 't Zal me be-
nieuwen wat je van de jongens zult zeggen. Stel je niet
te veel voor. Denk dat er geen perfectie is op deze we-
reld, Dag lieve, beste Dek. Groet Mimi.2) In haast. Heb
maar niets geen zorg over ons. We reizen niet te veel
achtereen. Adieu, adieu!

') Een vriend te Milaan van E. en D. ?
^ Juffrouw Schepel.



121

No. 14. den Haag, 15 Februari 1869.

Beste H., Heden morgen ontving ik Uwen vriendelijken
brief van den 13en, met de ingesloten f 250.— die ik naar
Milaan zend, want de komst mijner vrouw moet doorgezet
worden.l). Indien ik U (zooals ik later, doch liefst mon-
deling doen zal) de redenen van dit doorzetten mededeel,
ben ik verzekerd, dat Gij en Uwe vrouw mij gelijk zult
geven. Het moest/2)

Het spreekt van zelf, dat ik U innig dankbaar ben voor
Uwe vriendschappelijke hulp, en te meer daar die meer
dan ik gissen kon met omslag gepaard ging, en u zelfs
nog eene onaangename stemming in die vergadering be-
rokkend heeft. (Vergaderingen zijn nooit goed.3) Mij doet
de wijze waarop nu alles in zijn werk gaat, innig leed.
Ik had zoo gehoopt, dat het binnen den kring der Snee-
ker vrienden had kunnen blijven, en dat er niet over had
moeten geschreven worden naar buiten. Maar in 's Hemels-
naam ! Ik moest de overkomst van mijn gezin doorzetten,
al heb ik nu ook niet de noodige kalmte van gemoed
waarop ik gehoopt had, en die noodig wezen zal om de
zaken te doen marcheeren. Het jammerst is, dat ik nu
èr tegen opzie in Friesland te komen, daar ik mij belem-
merd voel in mijn uiting. Ook vervalt mijne hoop op
flinke medewerking in de zaken van algemeen belang die

') Hoe is dit te rijmen met hetgeen de uitgeefster der „Brie-
ven van Multatuli" schrijft (Mult.-Huet, 2de deel 1867), blz. 242:
„Hij zou ook waarschijnlijk niet geslaagd zijn in het doen over-
komen van zijn gezin, indien mij in dien tijd niet een kleine
erfenis van een vijfduizend gulden was ten deel gevallen, die we
nu voor dat doel gebruikten" ? Wordt tevens bedoeld: onder-
houd van het gezin in den Haag gedurende den eersten tijd?

a) Zie over de reden van Everdine's verblijf in Italië, haar
tehuis, haar werkkring èn de reden der groote haast voor haar
terugkeer, Mult.-B. Huet 1867, blz. 55, 56.

') Wanneer M. (Te Wiesbaden, blz. 12) over vergaderingen
spreekt, zegt hij: „Ze blijven altijd beneden 't gemiddelde der
individuen".
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ik zou hebben voor te slaan, en waarvan ik mij zooveel
had voorgesteld.

Hoe dit zij, ik ben U zeer dankbaar voor Uwe lieve be-
moeienis, en al verlang ik nu niet naar Friesland gelijk
vroeger, toch verlang ik naar Uw huis, Uw gezin, waar
ik zoo gul ontvangen ben, en mij zoo tehuis voelde.

Ik ontving eergister eene invitatie van Bolsward, maar
huiver bij de gedachte, dat ik weer zal moeten spreken
om later in te zien, dat ik zoo weinig doel heb getroffen.

De lauwheid waarover gij klaagt, doet mij zeer, en ik
begrijp, dat ook gij moeite hadt om niet onaangenaam te
worden. Het spijt mij dan ook innig, dat gij dit om mijnent-
wil hebt moeten afwachten.

Mijne familie kan nu over 8 dagen hier zijn. Ja zelfs,
't kan wel 10 dagen worden, daar mijne vrouw met haar
ondermijnd gestel (bloedspuwing!) zeker zich hier en daar
zal moeten verpoozen, 't Is een heele reis. Gij begrijpt,
hoe verlangend ik uitzie. Jammer, jammer, dat mijne
indrukken nu tevens de kleur dragen mijner vrees, dat ik
niet in staat wezen zal te zorgen voor het noodige! Die
zaak loopt in een kringetje rond. Bij dagelijkschen angst
is mijn gemoed niet vrij, en dan kan ik niet werken, en
als ik niet werken kan, kunnen de zorgen niet verwonnen
worden. Het denkbeeld, dat gij in Sneek moeite hadt om
aan mijn verzoek te voldoen, drukt me als lood op 't hart,
en beneemt mij als 't ware den moed tot nieuwe plannen.
't Is misschien naïf van mij, maar waarlijk ik meende dat
het — na al de betuigingen van sympathie — den Sneeker
kring een genoegen zoude doen, om mij te helpen, nu het
door eene bijzondere omstandigheid noodig geworden was.
En dan ware ik met moed en hoop aan 't werk gegaan!
Nog eens dank voor Uwe hulp. Ik vrees, — ik vrees —
dat ge nog meermalen Uw hoofd stooten zult! Hoe ik 't
dan maken moet, weet ik niet. Maar de nood is wel
meer zoo hoog geweest. Indien ik maar in staat ben het
onderwijs van de kinderen te doen voortgaan, dat is het
ergste.
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Ik groet U en Uwe beste vrouw zeer hartelijk.
*) • • • •

Uw liefhebbende vriend
Douwes Dekker.

Waag het asjeblieft niet meer onaangeteekend. 't Is een
wonder, dat de brief teregt is. Bedenk, dat ik sedert
27 Dec. '67 negen of tien brieven kwijt ben, waarvan ik
weet. Mijne vijanden zijn kwaadaardig, geloof mij,
2) • •

No, 15 Den Haag, 17 Februari, '69.

Beste H., De letterclip is aangekomen en ik schrijf het
eerste woord daarop aan U. Dat is niet meer dan billijk
voor dat prachtige geschenk. Ik had zoo lang naar zulk
een schrijfplank verlangd, en wist nooit hoe ik er aan
komen zou. Ook had ik nooit aanspraak gemaakt op zoo'n
mooie. Juist dat hij zoo zwaar is maakt hem practisch.
Nu verschuift hij niet, en de schrijver heeft zijn linkerhand
vrij. Maar vertel me nu eens, hoe het glas donker ge-
maakt is? Het kan niet alleen de weerschijn van't laken
zijn, daar ook de kanten, schuins doorgezien, een donkeren
tint hebben. En wat staat die naam er schoon in. Wie
dat geteekend heeft, kan les in 't schoonschrijven geven.3)
't Is zeer mooi — en ik hoop, ik hoop op dat glas wat
goeds voort te brengen! Maar dat is mijzelf eene verras-
sing — nooit weet ik vooruit hoe eenig geschrijf zal uit-
vallen, en als ik 's morgens nalees wat ik den vorigen
avond schreef, is 't mij dikwijls nieuw.

En de sigaren! Hoe vriendelijk. Ik ben nu verdrietig,
dat ik Uwe brieven zoo treurig beantwoord heb, maar gij
zult het mij vergeven, niet waar. Ik had, öf niet moeten
schrijven, ôf precies zóó als ik voelde. Ik was teleurge-
steld en kon dus niet anders schrijven. De hoofdzaak is,

') Niet voor openbaarmaking geschikt.
2) Niet voor openbaarmaking geschikt.
s) Zie blz. 108, noot ').
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dat ik zat te broeien op voorstellen, (van Friesland uit te
gaan) om een eind te maken aan 't onvruchtbaar Haagsch
gekibbel. Maar ik zal nu liever over iets anders schrijven.

Ik heb er pleizier in U den laatsten brief van mijne
vrouw te zenden. Zie er den toon en de verhouding uit.3)
Ik had haar den Hen getelegrafeerd, dat zij komen moest,
onverschillig of ik haar 't geld voor de reis zenden kon
of niet. Dan moest ze maar in Turin wachten of later
(als ze 't zoover brengen kon) te Parijs, waar ik wil, dat
ze iemand spreekt (den gewezen redacteur van 't Batavi-
aansch Handelsblad, die daar in 't hotel Meijerbeer lo-
geert. Vandaar dat zeggen: ik zal in 't hotel Meijerbeer
gaan.) Dat Edu wit zag van Coreandoli, is omdat men
in 't carnaval in Italië met bonbons, meel en kalk gooit»
Dat beduidt een groote pret.

Dat doelen op 2 Maart is, omdat ik dien dag (mijn ver-
jaardag) 2) te Delft spreken moet, en haar schreef dat zij
er bij zou kunnen zijn.

Ik ben vreeselijk benieuwd naar de kinderen. Dat vroeg-
rijpe van Eduard, (schoon hij te gelijkertijd nog geheel
kind is, naar mijne vrouw me in andere brieven schreef)
is mij een raadsel, en het zal met verstand geleid moeten
worden. Ik gis, dat hij noodig zal hebben, veel schoolsche

') Zie no. 13. Men weet, hoe M.'s vijanden over deze verhou-
ding oordeelden. Ook daarom schreef ik dien af. Dekker bezat
een te kinderlijk gemoed, dan dat hij zijn intiemste gevoelens,
zijn innigst geluk niet met zijn beste vrienden wenschte te dee-
len. Hij vond er niets in E.'s brief aan de fam. H. te laten lezen,
maar ook als een geschenk in hunne handen te laten. In 1845
schrijft hij Everdine, dat hij hare brieven bijna had laten lezen
aan zijn beide meest vertrouwde vrienden Jan en Bram van der
Hoeven in Holland, met de- bedoeling: „zie daaruit of ik niet
wel doe haar lief te hebben". Reeds had hij 't hun beloofd,
maar . . . zond de brieven — gelukkig — niet.

(Zie Brieven van Multatuli, periode tot 1859, blz. 162, 163).
a) Dekker was geboren te Amsterdam 2 Maart 1820 uit het

huwelijk van Engel Douwes Dekker en Sietske Eeltjes Klein.
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gronden in te halen, die hij door het zwervend leven dat
wij altijd geleid hebben, verwaarloosd heeft, en als ik
merk dat dit zoo is, zal ik doorzetten hem terug te stellen,
want wijshedens zonder basis, zijn dwaasheid. Ik vrees,
hiermede eenige moeielijkheden te zullen hebben, want
alles wil hooger op — te regt of te onregt, en als men
hem daar 't hoofd vol gepraat heeft over zijn knapheid,
zal 't een tour wezen, hem van voren af te doen beginnen.
Dit is zeker, men schijnt in het katholieke Italië, zeer
liberale begrippen te hebben over onderwijs, daar mijn
ventje zonder betaling, overal waar iets te leeren viel,
toegang had, Hoe dat hier zal gaan, weet ik niet. In zulke
dingen wilde ik het ware liberalismus zoeken. Men heeft
in Nederland een manier om de zaken die inderdaad be-
langrijk zijn, te verduisteren door altijd over bijzaken te
redeneren. En 't volk neemt er genoegen mee! Dit is
ook het geval wat Indië aangaat. Nog nooit is de zaak,
die daar alles beheerscht, in de Kamer bij den waren
naam genoemd, 't Is me een raadsel, hoe de kiezers
daarin maar altijd genoegen nemen. Ik heb 't mijne ge-
daan, en men smoort mijn stem. Zij die voordeel hebben
van den tegenwoordigen stand van zaken, hebben groot
gelijk (van hun standpunt) net te doen of ik er niet was.
Natuurlijk, want als ik wat te zeggen kreeg, zouden er
veel Haagsche-Indische grootheden uit de koets vallen.
Maar dat anderen, onbevooroordeelden, zij die geen be-
lang hebben bij 't kwade en zelfs voorgeven het goede te
willen, bij voortduring dulden dat ik zoo ter zijde word
geschoven, is me een raadsel. Ieder die in de Kamers
over de Indische toestanden spreekt en mij niet noemt,
is een leugenaar. Begrijpt men dit niet? Ik heb aange-
wezen waar de kwaal zat en mij opgeofferd voor dat doel.
Niemand durfde mij tegenspreken in 9 jaren tijds en toch
eischt het volk geen regt — ik zeg niet in mijn zaak,
maar in de publieke zaak. Ik deed in Indië mijn pligt en
werd veroordeeld tot 12-13 jaar zwervens als een vage-
bond. Zij die hun pligt niet deden, worden beloond en
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waren of zijn ministers, Lid der Ie Kamer etc. Dit is-
premie stellen op misdrijf, en daardoor zal Java verloren
gaan. Alle berigten uit Indië luiden slecht. Zal men dan
nooit wijs worden?

Enfin! Het was juist mijn plan niet in dezen brief over
dat onderwerp te schrijven, maar 't viel me uit de pen.
„Waar 't hart vol van is, etc." Ik had juist den laatsten
tijd mij zoo ingespannen om een eind te maken aan dat
stelselmatig doodzwijgen — dat wil zeggen: in 't publiek.
Tijdschriften, couranten, Kamerleden doen als of er nooit
een Havelaar geweest was, maar in 't geniep tast men mij
aan. Nooit echter om iets te wederleggen van wat ik
geschreven heb, maar altijd om mij zwart te maken als
mensch. En dat neem ik mijn vijanden minder kwalijk
(zij zijn daarbij in hun rol) dan anderen, die liet dulden.
Voelt men dan niet, dat zoo'n wezen als Duymaer van
Twist in z'n vuistje lacht, dat hij zoo goedkoop van mij
afkomt? En de contractanten en vrij-arbeiders en verdere
heeren van 't Haagsche Willernspark? En de residenten,
die 't land nog al wat kosten aan pensioen, dat ze niet
verdienden? Och, wat ware 't een schoone taak aan dat
alles een einde te maken. En waarlijk, het zou kunnen.

Zoodra ik U spreek (dat toch hoop ik, spoedig geschieden
zal) wil ik U graag mededeelen, waarom ik thans de komst
van mijn gezin moest doorzetten, voor ik nog wist, of ik
't volhouden kan. Als ik 't nu niet gedaan had, was de
mogelijkheid ooit weer te wonen, yoor goed voorbij ge-
weest. Wanneer denkt ge te komen? ik hoop nu, dat
gij nog 4 of 6 dagen uitblijft, en dan hoe spoediger hoe
liever. Het spreekt van zelf, dat gij over 't heele huis
disponeert, al kwaamt ge met u allen.

Dat huis heeft (als alles in de wereld) vóór en tegen.
Het is zeer vochtig, slecht gebouwd, de ramen sluiten niet,
en 't ligt niet in 't centrum van de stad (dat blijkt al uit
het woord cingel.) Maar de inrigting der kamers îs goed,
en wij zullen om de vochtigheid, niet beneden wonen.
Op de verdieping is plaats genoeg, en de kinderen krijgen
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ieder een kamertje op zolder. Mijn schrijfkamer is seer
goed. Ik verlang nooit beter, al word ik millionair. De
huiskamer is vriendelijk en (voor mijn doen) goed gemeu-
bleerd, schoon de meubels mij niet toebehooren, maar dat
is me 't zelfde. En er is ruimte om U allen te ontvangen,
want er kunnen voor de kinderen bedjes worden opge-
slagen op den zolder die zindelijk en droog is, en voor U
en Uwe vrouw is een goede kamer. Het uitzigt is aan de
voorzij, lief. Nu gij zult komen kijken, eerst denk ik alleen,
en dan van den zomer met u allen. Er is plaats voor uw
kindermeisje ook, en mijne vrouw heeft verstand van iets
te schikken, zoodat er veel makke schapen in een hok
kunnen. Zeg tegen dien tijd aan x), dat Eduard en
Nonni goede kinderen zijn, daarvoor sta ik in. Ik ben zeker,
dat ze hem en *),' ja l) ook, zullen kunnen
amuseeren. Er zijn schoone wandelingen, duinen, vaarten,
Scheveningen etc. Ik stel me veel voor van dat bezoek,
hoe talrijker hoe liever. Vooral verlang ik naar Uw vrouw,
die met haar vriendelijk gezigt en eenvoudige opregtheid
een treurig mensch vrolijk maken zou. Zij gaf mij zulke
liefelijke gedachten. Ik let daarop altijd en beoordeel de
menschen naar de vrucht, die ze in mij zaaien, even als
men den grond beoordeelt naar de planten die er op groeien.
Die hebbelijkheid om zuur en zoet voort te brengen naar-
mate ik — als 't ware door indrukken bevrucht ben, noem
ik mijne fancy, fantasie, in de Minnebrieven. Dat hebben
velen niet begrepen, maar na mijn dood — want dan zullen
er schrijvers opstaan om uit te leggen wat ik meende —
zal men het begrijpen. En ook daarom heb ik niet, wat
men gewoonlijk talent noemt. Ik kan niets maken, ver-
zinnen. Ik ben maar een spiegel die, met eenige verande-
ring van vorm, weergeeft wat er in opgevangen wordt.
Voor mijn materieel welzijn is dat ongelukkig genoeg, want
het is me onmogelijk zóó of zóo te schrijven, als ik anders
gestemd ben. Zoodra ik het, door nood gedrongen, be-

') de kinderen van den Heer H.
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proef, lever ik ellendig werk. Ik probeer het dan ook niet
meer. Wie mij tot schrijven of spreken wil dwingen waar
ik zwijgen wil, is mijn vijand, al weet hijzelf dat niet,
want anderen vinden 't zeer natuurlijk dat men zegt: Kom,
ik zal eens dit of dat vertellen.

Het horologie gaat perfect, en een horologiemaker dien
ik 't zien liet, zeide dat het een bijzonder goed werk was.
Dit is de eerste maal van mijn leven, dat ik een uurwerk
hoor prijzen door een horologiemaker die 't niet leverde.
Ze zijn zoo jaloers als „letterkundigen" of „verzenmakers".
Zoodra gij hier zijt, zal ik U iets van een ander horologie
vertellen.l) Ja, aan vertellingen zal 't niet ontbreken.
want mijn leven is zeer vol.

Wees met de Uwen hartelijk gegroet, ook B.. F., T. en
v. R. (Hoe staat het met de gezondheid van dezen laat-
sten, en is zijn broer al naar Utrecht geweest?) Dag beste
H., dag lieve Nicht. Is jufvrouw H. nog bij U? Ik weet
niet, of ik den naam goed spel. Weest allen hartelijk
gegroet van uwen vriend

Douwes Dekker.
Ik verlang er naar U te spreken. Ik sta er op U goed

te doen begrijpen, waarom ik ulieder hulp inriep. Gij
zult me gelijk geven. Maar 't is te omslachtig om te
schrijven.

No. 16. Den Haag, 24 Februari 69.

Beste H., Eergister avend zijn zij gearriveerd, en ik
maak mij verwijtingen dat ik 't U nog niet geschreven
heb, maar ik heb gister en heden ('t is nu avend) niets
gedaan dan met de kinderen spreken en spelen. Mijne
vrouw is gelukkig dat ze thuis is, (en een huis heeft)
maar ze is zeer afgevallen en uitgeput. Ze heeft moeie-
lijke dagen gehad. Nonni is een lief kind. Dat zult ge

') In den Havelaar, 1881 2de uitg. 5de druk, Aanteekeningen
en ophelderingen, blz. 344 vertelt M. van Jan Klaassen's horloge.
Ik vermoed, dat hij hier deze vertelling op 't oog heeft.
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zien. Mijn Eduard is, hoewel slechts 15 jaren, zwaarder
en sterker dan ik. Hij is zeer ontwikkeld en kan voor
18 doorgaan, ja voor 20!

't Is curieus. Lang schrijf ik U niet, want ze zoeken mij.
Wees hartelijk gegroet, allen van Uw liefhebbenden

vriend
Douwes Dekker.

No. 17. den Haag, 12 Maart 1869.

Waarde H., Reeds nu schrijf ik U, (om Maandag een
telegram uit te winnen) dat Eduard volgens afspraak op
dien dag met de Lemster boot van Amsterdam zal ver-
trekken, en daarna met de binnenboot van de Lemmer
naar Sneek. Gij ziet, dat wij dus van Uwe vriendelijke
gastvrijheid gebruik maken.

Vergeet S. v. P. niet dat hij een kind is, in den waren
zin van 't woord, en dat hij volstrekt niet beleedigd zal
zijn, als l) en ]) hem eene knikkerpartij
voorstellen. Hij heeft mij beloofd geen borreltjes te zul-
len drinken, en niet te rooken. Ik beken, dat hij er de
lengte toe heeft, maar dat is niet genoeg. Het bederft
het denkvermogen.

En dan wilde ik U vragen of we hem a. s. Saterdag
weer thuis krijgen? Hem langer daar te laten, zou mis-
bruik zijn Uwer vriendelijkheid en ons tevens hard vallen,
daar hij een vrolijke, gezellige jongen is.

Dag beste, lieve Nicht, weest hartelijk gegroet.
Uw vriend

D. D.
Laat Eduard Maandagavend telegraferen dat hij aange-

komen is, en zeg hem S. v. P. niet wat ik U schrijf over
borreltjes en rooken. Ik bedoel niet hem te laten con-
troleeren. Ik denk wel dat i zijn woord zal houden.
Adieu!

') Kinderen van den heer H.



130

Dat F.x) verleden Zondag niet kwam, wijl hij 't huis
niet vinden kon. Men had hem in de war gebragt met
straat en no. Nu weet hij het, en ik denk wel dat hij
vandaag of morgen komen zal. 't Scheen me een flinke
jongen toe.

No. 18. den Haag, 25 Maart 1869.

Waarde H., Ik heb u nog niet eens bedankt voor de
twee telegrammen, die gij de goedheid hadt ons te zen-
den. Eergister ontvingen wij Eduard's brief, die ons in
zooverre genoegen deed, daar wij er uit zagen, dat hij
wel was en zich goed amuseerde. Het uitstellen van
zijne terugkomst was een hard geval — maar er was
niets aan te doen, daar wij 't (hoe we ook verlangden)
niet op ons geweten durfden nemen om hem te storen in
een verblijf dat hem zoowel nuttig als aangenaam wezen
zal. Ik denk, dat hij veel geprofiteerd zal hebben. Ik ben
zeer nieuwsgierig naar zijne verhalen, en ook recomman-
deer ik mij naar iets van U over hem. Ik denk, dat gij
wel eens verbaasd zult hebben gestaan over het zonder-
ling mengsel van volwassenheid en kinderlijkheid. Ik zelf
had wel eens moeite mij te herinneren, dat hij slechts 15
jaren oud is. Ik hoop zoo, dat hij hartelijk met U en
Uwe lieve vrouw zal geweest zijn . . . Maar, wie weet
hoe weinig dagen hij eigenlijk ten Uwent geweest is, daar
hij in zijn (kort, Beer kort) briefje van reizen spreekt. Wij
zijn zeer nieuwsgierig naar mondeling berigt.

Maar, och, stuur hem nu eindelijk eens terug! Hij zeide,
dat gij hem houden wilt tot Dinsdag, den joen. Misschien
zijn er afspraken of plannen van reisjes of zoo iets, die
u dezen datum hebben doen vaststellen, en wij mogen er
dus geen stoornis in brengen, maar asjeblieft dan ook.
niet langer!

Ik moet den 3en April op reis om te Breda etc. lezin-
J) Dezelfde, naar ik vermoed, die Dekker bedoelt aan het slot

van zijn brief van 27 November '68.
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gen te houden, en zou 't nu erg verdrietig vinden, als hij
nog langer dan den 30en weg bleef.

Het spreekt van zelf, dat wij U en . . . . ^ zeer dank-
baar zijn voor de aan Edu betoonde gastvrijheid. Wij
hopen maar, dat het U niet te veel bezwaard moge heb-
ben bij Uwe bezigheden. Wilt ge mij eens goed schrijven,
hoe hij 't gemaakt heeft ? Niet, dat ik ooit vrees heb voor
zijn gedrag, o neen! — maar ik ben zoo belangstellend
eens het oordeel van anderen over hem te hooren. Waar-
schijnlijk hebt gij in hem opgemerkt zekere onafhankelijk-
heid van oordeel die een gevolg is van ons principe om
het denkvermogen vrij te laten. Ik moet echter bekennen,
dat hij 't goede in zijn karakter aan mijne vrouw te
danken heeft, daar ik, treurig genoeg, weinig bij hem ben
geweest.

Wat mij betreft, ik ben alles behalve opgeruimd! Door
't mislukken mijner hoop op Friesland zit ik in moeie-
lijkheden — zóó dat ik 't bijna zal moeten betreuren, mijn
gezin hier te hebben laten komen. In Italië waren de
kinderen tenminste aan den gang met leeren en studeren,
en daarop is nu hier nog geen uitzigt. Zelfs aan dage-
lijks (sic) brood zal 't weldra ontbreken. De lezingen, die
ik in April zal houden, had ik in Maart moeten hebben.
Door lijdensgeschiedenis, Vastentijd en Paasch ben ik uit-
gesteld. Zulken pijnlijken dwang had ik willen voorko-
men, vandaar mijn vroeger voorstel. Hoe ik 't nu maak
tot na afloop van mijn reisje, weet ik niet. En zulke om-
standigheden drukken den geest! Enfin!

Mijne vrouw is wel. Ze gaat tegenwoordig, omdat Nonni
wat bleek ziet, alle morgens vroeg met haar wandelen.
Dit is wel wat vermoeiend, maar het schijnt haar zelf
ook goed te doen. Ik denk dat Non in hare overgangs-
periode is en daaraan schrijf ik hare bleekheid toe, want
overigens is zij zeer gezond en vroolijk.

't Zal mij benieuwen of Eduard behoorlijk met de kin-

') De voornaam van H.'s vrouw.
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deren gespeeld heeft. Hij is er volstrekt niet te wijs toe.
Hij schreef me, hem niet voor Saterdag te schrijven, waar-
schijnlijk omdat hij op reis zou gaan. Ik zal daarom
dezen brief maar aan Uwe vrouw adreseren. Wees allen
hartelijk van ons gegroet.

Uw liefhebbende
Douwes Dekker.

Dag Edu, uitblijver, deserteur, vagebond, weglooper, pier e-
waaier, etc. 't Is hier zeer stil na uw vertrek, en wij
verlangen allen zeer naar je.

No. 19. Deze brief van Everdine, aan Mevrouw H. ge-
schreven, bevat een woord van dank voor het
logeeren van Eduard. De brief werd 3 April '69
uit den Haag verzonden.

No. 20 den Haag, 2 Mei 1869.

Beste H., Hartelijk dank voor Uwen (zoo schoonen!)
brief en voor de eieren. Ik ben zoo koud, dat ik niet
schrijven kan. Ik zal U zoodra de zon schijnt, uitvoerig
schrijven. Voorloopig dit, ik ben zeer begaan met de
ongesteldheid Uwer lieve vrouw, en — en — ik vertrouw
den doctor niet. Dat zit me dwars in den keel. De man
komt me voor, oppervlakkig te zijn. Het is de tweede
maal, dat ik de kwaal uwer vrouw (voor zoo verre ik er
iets van gehoord heb) ontmoet. Maar ik zeg dit slechts
gissende wijze. Dat spreekt van zelf. Ik denk er over hoe
ik doen moet er iets meer van te weten. Om U de waar-
heid te zeggen, hecht ik meer aan één eigen opmerking
dan aan 10 adviezen van betaalde geleerden. Vakmen-
schen zijn zelden op de hoogte. Maar — nog eens — ik
kan niet schrijven van de kou. De zon blijft weg nu hij ziet
(zij, zeggen de schoolmeesters) dat we de kachel hebben
weggenomen. Ik bevries, en heb moeite de pen te houden.

Ja, voordragten in Friesland, — heel gaarne! Wat gij
regelt, neem ik aan. Beschik maar, hoe meer hoe liever!
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Hartelijk gegroet. Zoodra ik warm ben, schrijf ik weer.
Edu is vol erkentelijkheid voor de ontvangst, en spreekt
met liefde over U en Uwe vrouw. Adieu.

Uw vriend
Douwes Dekker.

Al uwe beschikkingen over voordragten, neem ik aan.
Gij behoeft dus niet eerst weder naar den Haag te schrij-
ven. Dat wint omslag uit.

Gut, wat is 't koud.x)

No. 21. Een briefje van Eduard aan den Heer en Mevrouw
H. uit den Haag, 3 April '69, om hen te bedan-
ken voor de hem aangedane genoegens.

No. 22. den Haag 17 October '69.

Waarde H., Ik heb 't zeer moeielijk. Is er nog moge-
lijkheid dat ik uit Friesland geholpen word, of liever
door U zelf, want als ge bij anderen moet gaan, is 't al
mis. Sedert maanden ga ik gebukt onder al te zware
zorgen die mij verbitteren, en beletten te werken. Indien
ik in staat worde gesteld tot onbelemmerd gebruik van
mijn hoofd, kan ik ruimschoots mijzelf helpen. Ik wil
dan mijne Ideën voortzetten en wel voor eigen rekening.
Daartoe is crediet noodig bij drukker en papierkooper.
Maar vóór alles moet ik wat bevrijd zijn van dagelijksche
zorg.

Hoe gaat het U en de Uwen? en vooral Uwe beste
vrouw? Eduard noemt, als hij zeer goed in z'n humeur
is, zijne moeder: 2) dat beduidt eene groote

!) Dekker's volgende brief werd geschreven 17 October '69
(no. 22). Er wordt voor dit lange stilzwijgen (2 Mei tot 17 Oc-
tober) geen reden door hem opgegeven. Ontbreken hier brieven
in de collectie? 'k Geloof het niet. Zie over niet-schrijven Dek-
ker's brief van 3 Febr. '69.

2) De lezer vermoedt reeds, dat hier de voornaam van des
heeren H.'s vrouw moet worden ingevuld.
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vriendelijkheid. Adieu, lang schrijven zal ik maar niet,
want dan word ik te verdrietig van toon. Denk eens goed
na, of ge mij niet aan 't werk kunt helpen. Het is niet
weg; ik zou 't wel driemaal kunnen teruggeven, als ik
maar rustig kan doorwerken.

Hartelijk gegroet van
Uw liefhebbende

Douwes Dekker.
Als ik mijn Ideën voor eigen rekening uitgeef, zie ik

kans ƒ300.— 's maands te verdienen. Is 't nu niet hard,
dat ik daaraan niet geholpen word?

No. 23. den Haag, 20 October 1869.

Waarde H., Na een paar dagen te hebben loopen pein-
zen, neem ik nog eens de pen op om U over de zaak te
schrijven, die ik reeds in den brief van voorgister be-
handelde.

Ik weet niet, of ge dat stuk in den N. Rotterdammer
hebt gelezen? (Voorloopig antwoord op mijn uitval tegen
de Maatsch. tot Nut van den Javaan.)

Dat stuk vereischt een bondige repliek.
Een tweede zaak die op mij wacht, is die van den tot

tuchthuisstraf veroordeelden de Vletter. Die man is braaf,
ja zelfs edel, en zit als een gemeene boef in de gevange-
nis. Van alle kanten word ik aangemaand, mij met dien
justitie-gruwel te bemoeien. Hij zelf rekent op mij en zegt
(ik heb hem gister bezocht) geen andere hoop te hebben
dan dat ik de natie omtrent hem en zijn zaak inlicht en
op regt aandring.

Ik wil niets liever dan dit. Mijn hart, mijn regtvaardig-
heidsgevoel dringt mij er toe — maar ik zit zóó in bittere
beslommering, dat al mijn geestkracht wordt bedorven
door platte dagelijksche zorgen.

En wat is nu eigenlijk de zaak! Heb ik behoefte aan
hulp in gewonen zin? Neen! Ik zelf kan mij helpen en
ruim, indien ik slechts geholpen word voor eigen reke-
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ning te werken, dat is: mijne Ideën voort te zetten, waarin
ik alles behandelen wil, wat me op 't hart ligt.

De hiertoe noodige assistentie nu eens beschouwd als
koopman, als industrieel, is 't toch bitter jammer, dat ik
daaraan niet zoude kunnen geholpen worden.

Ik verneem van den boekhandelaar Kraft (ik noem
expres den naam), dat de uitgever te Amsterdam nog in
commissie zijnde exemplaren mijner Ideën heeft terugge-
vraagd. Dat bewijst, dat ze op 't laatst loopen. Welnu,
daarvan waren 2200 (vierdubbele oplage) gedrukt!

Vraag nu eens aan onzen B. *), welke winst dat ople-
vert als ik in staat gesteld word, dit voor eigen rekening
te doen!

Ik zou noodig hebben drie maanden crediet bij drukker
en papierkooper (tenzij ik laat abonneren met vooruitbe-
taling, maar dat maakt altijd een slecht effect.) Ik zoude
maar voorloopig een dubbele oplaag laten drukken, dat is
1100 exemplaren, en dan twee vellen 's weeks leveren.
Dit doende, kan ik binnen weinig tijds het voorschot dat
ik nu vraag, en 't vorige, afdoen.

Ook zonder crediet echter bij drukker en papierkooper
zou ik dan in godsnaam met vooruitbetaald abonnement
beginnen, indien ik maar ontheven was van de knellende
zorgen, die mij nu drukken. In plaats van aan mijn
arbeid te denken, moet ik me bekommeren over slagter,
bakker, huishuur, belasting en zulke dingen. Dat is af-
mattend en vooral bitter, als men zoo vol is van gemoed.
't Is om te bersten.

De menschen die mij, zooals nu dat lid van de Javaan-
nut Maatsch., in den Rotterdammer, aanvallen, weten niet
welken bontgenoot zij hebben in dat afmattend tobben
dat mij werkeloos maakt.

Ik reken f 15OO.— noodig te hebben om de zaak flink
op touw te zetten, en ben zeker dat ik die in 1V2 jaar

') Naam van een boekhandelaar te Sneek, een van Dekker's
geestverwanten.
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kan afbetalen. Met /1000.— zou ik 't ook kunnen be-
proeven, maar dan moet ik erg uitrekenen. Er is vooral
één post die me bindt; het is de schuld aan een uitgever
(van Helden), die mij belet voor eigen rekening uittegeven
vóór ik hem voldoe. En als ik bij hem uitgeef, ontvang
ik geen s/10 van de opbrengst, en blijf altijd dóór tobben.

Beste H., denk er eens goed over!
Ik wil twee vellen 's weeks leveren. Ik heb ze gedeel-

telijk in mijn hoofd, gedeeltelijk op schrift, voor jaren
gereed!

Hartelijk met Uwe lieve vrouw gegroet, ook van de
mijne. Zij en de kinderen zijn gezond.

Voor Eduard's studiën heb ik nog geen cent kunnen
besteden. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest, hem
't museum te Leiden te laten zien, noch de tentoonstel-
ling van Volksvlijt, dat toch zoo nuttig voor hem zou
geweest zijn.

Mijne vrouw, jufvrouw Schepel en ik geven hem en
Nonni nu onderwijs in huis. Maar hij heeft behoefte aan
andere studiën! 't Is toch jammer. En dan te weten, dat
ik ruimschoots in alles voorzien kon, als ik goed-aan den
gang komen kon.

Och, denk er toch eens goed over. 'Is zoo jammer, dat
ik zoo belemmerd ben.

Nog eens gegroet van
Uw liefhebbende

Douwes Dekker.
Ik schrijf nu aan dien Mr. van Lier in de N. Rotter-

dammer, dat ik nu niet kan antwoorden, maar 't later
zal doen, in m'n Ideën. De man zal denken, dat ik hem
niet weet te antwoorden. Heeft onze beste B. U die cou-
rant getoond? Mijn voorloopig antwoordje zend ik heden
avend. Ik denk, dat 't in 't nummer van Vrijdag zal
komen.x)

') Dit .antwoordje" bevindt zich in de collectie, als uitknipsel
uit de N. R. C. van 20 October 1869.
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Dat ik niet frankeer, is niet omdat ik geen dubbeltje
heb, maar 't is zeer laat in den nacht, en ik vind geen
zegeltje. Groet de jongens.

No. 24. den Haag, Vrijdag avend,

, Waarde H., Gij kunt nagaan, hoe Uw heden ontvangen
antwoord op mijn verzoek, mij bedroefd heeft. De geheele
zaak is mij een raadsel, daar ik U immers verzekerde
dat ik ruimschoots in staat zoude zijn het geld terug te
geven. Dat is de waarheid. Zoodra ik voor eigen reke-
ning schrijf, en niet gevild word door een uitgever die
mij bij stukjes en beetjes met Ve van de winst afscheept,
kan ik /200 à /300 's maands verdienen en we! meer.
Is ?t dus niet hard, dat ik daaraan niet geholpen word!

Intusschen is de toestand waarin ik thans verkeer on-
dragelijk. Uw vriendelijk geschenk van die hazen be-
zwaarde mij, want waarlijk ik heb moeite gehad om de
vracht te betalen! Morgen moet ik om mijn gezin eten
te geven mijn horologie verpanden3), en als ik niet ge-
holpen word om voor eigen rekening aan 't werk te ko-
men, zal ik weldra tafels en stoelen moeten verkoopen
en op straat staan.

Om dàt te voorkomen, wendde ik mij tot U, en nog
eens vraag ik — daar 't mijn pligt is al het mogelijke te
doen — of gij mij niet kunt helpen, al ware het dan niet
geheel, dan toch met bijv. /'500, of al was 't maar ƒ300.
Dan kan ik mij een beetje roeren om ook bij anderen te
gaan, wat mij nu in onze zeer gedrukte positie eene
onmogelijkheid is. Ik kan niet eens naar Rotterdam of
Amsterdam reizen, ja zelfs geen brief meer frankeren.
De dagen die ik op Uw antwoord wachtte, waren bitter.
Ik ben dan nu ook te uitgeput om aan lezingen te den-
ken. Ik zou er geen kans toe zien.

Ik adresseer dezen aan Uwe lieve vrouw, dan weet ik
zeker, dat hij — ook al waart gij van huis — geopend

') Zie over dit horloge de inleiding.
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wordt, want dat lange wachten op antwoord is zoo af-
mattend. Ik ben er onwel van. Adieu, wees met . . . .x)
hartelijk van ons gegroet. Uw liefhebbende

Douwes Dekker.
Zoodra ik aan 't werk kom, kan ik 't geld teruggeven!

't Is toch verdrietig, dat ik daaraan niet geholpen kan
worden. Zoodra ik wat beter gestemd ben, schrijf ik U
over de ziekte van a) Ik wilde er gaarne iets bij-
zonders van weten. Is 't geheel over?

Met dezen hartelijken wensch eindigt de corresponden-
tie voor altijd- H. heeft geweigerd op Dekker's
verzoek in te gaan en door deze teleurstelling heeft D.
gemeend den band met Sneek te moeten verbreken. Wan-
neer hij later in Sneek lezingen houdt, logeert hij in „de
Wijnberg" en wil niets meer met H. te maken hebben.
Wanneer hij in Leeuwarden spreekt en H. hem wil be-
zoeken, wijst Dekker dit bezoek af. Slechts met enkelen
bleef hij te Sneek in verbinding, inzonderheid met den
heer B., die tevergeefs trachtte hem milder te stemmen
tegenover den heer H. en enkele andere „vermogenden".

Om de zaak in een juist licht te stellen wil ik eenige
brieven van Multatuli uit vroegeren en lateren tijd ver-
gelijken met de feiten, die uit de hier gepubliceerde blijken.

9 Januari 1867 schrijft Dekker uit Coblenz aan Ever-
dine: „Ik hoop eenige maanden achtereen 15 à 20 vel
's maands te leveren, dus zoolang geen armoed te lijden,
de schuld aan van Helden roijaal af te doen en genoeg
over te houden om je van Milaan te halen en ons interig-
ten".2) 23 April van dat jaar klaagt Dekker zijn geldnood,
die hem verhinderde si/n vrouw te halen, aan Busken Huet3),
11 Mei aan de Geijter,4) 12 October aan Max Rooses.5)

l) Wegge la ten de naam van des heeren H.'s vrouw.
') Mult.-B. Huet. 2de deel, 1867, blz. 8.
s) Ibidem blz. 44.
4) , blz . 52.
5) , blz. 91.
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3 Februari 1869 vraagt Dekker aan den heer H. en de
overige „vrienden" te Sneek ƒ4000.— crediet en ƒ1000.—
vooruit, om zijn gezin uit Milaan te doen overkomen en
den eersten tijd onbezorgd te kunnen leven. Dit wordt
geweigerd, doch 15 Februari '69 zendt H. hem ƒ250.—,
die Dekker terstond naar Milaan overmaakt, en waardoor
het gezin kon overkomen.1) Natuurlijk kon daarvan ook
niet onbezorgd geleefd worden gedurende den eersten tijd.
Toch gaf de weigering van de f 4000.— crediet geen aan-
leiding tot de breuk. De hier gepubliceerde brieven be-
wijzen het. Daarom doet het minstens vreemd aan, wat
Multatuli 12 November '69 aan Rooses schrijft:2)

„In Friesland deed men mij, juist een jaar geleden, be-
loften die mij bewogen mijne familie uit Italië te laten
komen. Toen ik mij later op de gemaakte afspraken
beriep, ontving ik eerst, dagen lang, geen antwoord, en
eindelijk na verdrietig wachten . . . . twee hazen, met de
mededeeling dat men geen woord houden kon: „omdat
de menschen zoo lauw waren". Zij, die lauwe menschen,
waren: de man zelf die er over klaagde, want hij had
mij verzekerd, mij te zullen steunen, en door zijne oneer-
lijkheid ben ik in zeer rnoeielijke omstandigheden ge-
raakt".

Multatuli had in elk geval kunnen vermelden, dat de
bewuste persoon hem /'250.— stuurde, waardoor vrouw
en kinderen konden overkomen. Wel beschouwde M. dit
als een ramp, nu hij niet door Sneek in gelegenheid
werd gesteld den eersten tijd zijn gezin öök te onderhou-
den, maar hij schreef immers, dat al beloofden de Sneekers
hem geen crediet van ƒ4000.— zijn gezin toch overkwam,
want . . , „het moest!"

Welke mondelinge of schriftelijke beloften aan DeKker
gedaan zijn, kunnen wij niet nagaan, maar het komt ons
voor, dat zijn oordeel over de Sneekers te hard is geweest.

') Zie noot 1 op blz. 121.
a) Te Wiesbaden, blz. 10 en 11.
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De uitgeefster der Brieven van Multatuli brengt geen
licht, wanneer zij schrijft: ^

[,Daarbij kwam dat Multatuli op zijn voordrachten-
tournee vooral in 't noorden veel enthousiaste vereerders
en bewonderaars had ontmoet; enkele daarvan waren
vermogend en hadden hem de schoonste beloften gedaan.
Een (een Sneeker) die heel hoog met Multatuli ingenomen
scheen, had uitdrukkelijk gezegd en herhaald: „En be-
schouw mij nu voortaan als je bankier". Dek vertrouwde
op hem voor de toekomst. Als eerst maar zijn gezin
terug was, dan zou hij, zoo was zijn plan, verder voor
eigen rekening zijn Ideën uitgeven, bij wijze van tijdschrift.
En tegen dien tijd zou hij de hulp inroepen van zijn „ban-
kier". Intusschen betaalde hij schulden en achterstand
rechts en links, om „schoon schip" te maken, zooals hij
zeide, later vrij te zijn in zijn bewegingen.

Met aandoenlijke liefde richtte hij nu een woning in
voor vrouw en kinderen, die eindelijk in Februari 1869,
uit Italië naar Holland kwamen.

En toen? Helaas! Het gereede geld was weldra uitge-
geven, de Sneeker „bankier" brak zijn woord, en verder . . .

Maar Multatuli zelf heeft een en ander van den toestand
meegedeeld in zijne Ideën 1004 en 1005".]2)

Ik meen, dat hier verschillende dingen dooreen worden
gemengd en alle te samen als één groote schuld den Snee-
ker „vrienden" op de schouders wordt gelegd. Hoewel
waarschijnlijk niet alles meer te controleeren is, verwijs
ik toch naar de volgorde der feiten, zooals die zich vol-
gens de hier gepubliceerde brieven hebben toegedragen.

1°. 3 Februari '69 vraagt Dekker, als hij meegedeeld
heeft een geheel gemeubileerd huis ten geschenke te heb-

') Mult.-Huet, 2de deel, 1867, blz. 242, 243.
ä) Dezelfde klacht wordt door Multatuli herhaald in een schrij-

ven aan Vos, 22 September '74 uit Wiesbaden. Daarin wordt
meegedeeld dat de Sneeker „vrienden" hun woord braken .op-
gestookt door Duymar van Tv/ist, via Moens". Moens, lid der
2de Kamer, was Hervormd predikant geweest te Sneek.
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ben ontvangen, crediet bij de Sneekers voor ƒ4000.—,
waarvan f 1000.— vooruit om zijn gezin te doen over-
komen en de eerste dagen te kunnen leven.

2°. 15 Februari '69 ontvangt hij van H. ƒ250.— die hij
terstond naar Milaan zendt en waardoor zijn gezin over-
komt.

3°. 20 October '69 vraagt D. aan de Sneekers f 1500.—
(minstens /1000.—) om de Ideën voor eigen rekening te
kunnen uitgeven.

Dit wordt geweigerd.
4°. In zijn laatsten brief aan H. vraagt Dekker ƒ500.—•

al was 't maar ƒ300.— om uit zijn geldnood te geraken.
Ook hieraan wordt niet voldaan, en dan ontstaat de

breuk.
Er vallen hier dus drie geldaanvragen te constateeren,

die door de uitgeefster der Brieven worden verward.
Verder, reeds merkte ik op, dat door mij niet gecontro-
leerd kan worden, wat door den heer H. en de overige
Sneeker vermogende „vrienden" mondeling of schriftelijk
beloofd is. Maar ik kan mij voorstellen, dat deze vrienden
in afdoende hulp geen licht hebben gezien, gesteld, dat
zij er toe bereid waren geweest. Mij dunkt, dit vereischt
geen nadere verklaring voor wie bijv. den brief van 20
October aandachtig leest. Overigens, genieën — ook Mul-
tatuli heeft het vaak bewezen — zijn nooit goede finan-
ciers. Is door den heer H. iets beloofd, dan had hij niet
moeten beloven.

De dood wischt zooveel uit. Wij, die nog leven en zacht
oordeelen over wie henengingen, wijzen wat de Sneeker
vrienden aangaat, op de aan Douwes Dekker bewezen
hartelijkheid, gastvrijheid, financieelen en zedelijken steun
in een voor hem zeer moeilijk tweetal jaren. Op groote
vereering en dankbaarheid . . . . die bleef ondanks de
breuk.

Wat Multatuli betreft, verwijzen we naar een tweetal
woorden van Taco de Beer, voorkomende in zijn „In Me-
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moriam Eduard Douwes Dekker (Multatuli).x) Het eerste,,
reeds door mij aangehaald, is:

„II n'avait mérité
Ni eet exces d'honneur, ni cette indignité."

Het tweede luidt:
„Wanneer zijne zwakheden en afdwalingen worden ge-

steld tegenover het goede, dat hij heeft gewrocht, dan
«blijft ons tegenover hem een groote schuld van dankbaar-
heid, die vele geslachten opvolgens zullen dragen".

Onder beide woorden zouden de nog levende vrienden
en geestverwanten van Multatuli te Sneek gaarne hun
naam schrijven.

') Bijvoegsel bij VIII, Jaargang No. 48 van de Portefeuille,
Kunst- en Letterbode, Uitgevers: M. M. Olivier en J. M. Schale-
kamp, te Amsterdam.




